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Ændringsforslag 473
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når den samlede værdi af 
delkontrakterne er lig med eller overstiger 
tærskelværdien i artikel 5, finder 
direktivet anvendelse på indgåelsen af 
hver enkelt delkontrakt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 474
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når den samlede værdi af 
delkontrakterne er lig med eller overstiger 
tærskelværdien i artikel 5, finder 
direktivet anvendelse på indgåelsen af 
hver enkelt delkontrakt.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når den samlede værdi af 
delkontrakterne er lig med eller overstiger 

udgår
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tærskelværdien i artikel 5, finder 
direktivet anvendelse på indgåelsen af 
hver enkelt delkontrakt.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 476
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere kan tildele koncessioner for 
individuelle delkontrakter uden at 
anvende de tildelingsbestemmelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, såfremt den 
anslåede værdi uden moms er under 
1 mio. EUR. Den samlede værdi af 
delkontrakterne indgået uden anvendelse 
af direktivet må dog ikke overstige 20 % 
af den samlede værdi af alle 
delkontrakter, som det påtænkte bygge- og 
anlægsarbejde eller det påtænkte indkøb 
af tjenesteydelser er opdelt i.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere kan tildele koncessioner for 

udgår
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individuelle delkontrakter uden at 
anvende de tildelingsbestemmelser, der er 
omhandlet i dette direktiv, såfremt den 
anslåede værdi uden moms er under 
1 mio. EUR. Den samlede værdi af 
delkontrakterne indgået uden anvendelse 
af direktivet må dog ikke overstige 20 % 
af den samlede værdi af alle 
delkontrakter, som det påtænkte bygge- og 
anlægsarbejde eller det påtænkte indkøb 
af tjenesteydelser er opdelt i.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 478
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Værdien af tjenesteydelseskoncessioner 
er den anslåede samlede værdi af 
tjenesteydelser, som skal præsteres af 
koncessionshaveren under hele 
koncessionens varighed, beregnet efter en 
objektiv metode, der angives i 
koncessionsbekendtgørelsen eller i 
koncessionsdokumenterne.

udgår

Alt efter tilfældet beregnes koncessionens 
anslåede værdi ud fra følgende:
a) ved forsikringstjenesteydelser: den 
præmie, der skal betales, og andre former 
for vederlag
b) ved banktjenesteydelser og andre 
finansielle tjenesteydelser: honorarer, 
provisioner og renter samt andre former 
for vederlag
c) ved projekteringstjenesteydelser: 
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honorarer, provision samt andre former 
for vederlag.

Or. en

Ændringsforslag 479
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Værdien af tjenesteydelseskoncessioner 
er den anslåede samlede værdi af 
tjenesteydelser, som skal præsteres af 
koncessionshaveren under hele 
koncessionens varighed, beregnet efter en 
objektiv metode, der angives i
koncessionsbekendtgørelsen eller i 
koncessionsdokumenterne.

udgår

Alt efter tilfældet beregnes koncessionens 
anslåede værdi ud fra følgende:
a) ved forsikringstjenesteydelser: den 
præmie, der skal betales, og andre former 
for vederlag
b) ved banktjenesteydelser og andre 
finansielle tjenesteydelser: honorarer, 
provisioner og renter samt andre former 
for vederlag
c) ved projekteringstjenesteydelser: 
honorarer, provision samt andre former 
for vederlag.

Or. en

Ændringsforslag 480
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Værdien af koncessionerne omfatter 
både de anslåede indtægter, der modtages 
fra tredjemand, og de beløb, der skal 
betales af den ordregivende myndighed 
eller ordregiveren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 481
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere behandler økonomiske aktører 
ens og uden forskelsbehandling og handler 
på en gennemsigtig og forholdsmæssig 
måde. Koncessionen må ikke udformes 
med det formål at udelukke denne fra 
direktivets anvendelsesområde eller 
kunstigt indskrænke konkurrencen.

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere behandler økonomiske aktører 
ens og uden forskelsbehandling og handler 
på en gennemsigtig og forholdsmæssig 
måde. Koncessionen må ikke udformes 
med det formål at udelukke denne fra 
direktivets anvendelsesområde eller 
kunstigt indskrænke konkurrencen. Ligeså 
må den ikke udformes med det formål at 
omgå en udbudsprocedure i henhold til 
direktiv COM(2011)0896 og 
COM(2011)0895.

Or. de

Ændringsforslag 482
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder og andre De ordregivende myndigheder og andre 
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ordregivere behandler økonomiske aktører 
ens og uden forskelsbehandling og handler 
på en gennemsigtig og forholdsmæssig 
måde. Koncessionen må ikke udformes 
med det formål at udelukke denne fra 
direktivets anvendelsesområde eller 
kunstigt indskrænke konkurrencen.

ordregivere behandler økonomiske aktører 
ens og uden forskelsbehandling og handler 
på en gennemsigtig og forholdsmæssig 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 483
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf, 
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som 
den økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III.

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III, hvis sådanne 
koncessioner er:

Or. en

Ændringsforslag 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
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tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf, 
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som 
den økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om 
forvaltning af netinfrastruktur i forbindelse 
med aktiviteter anført i bilag III.

tjenesteydelseskoncessioner, som vedrører
netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III, hvis

a) tildelingen af 
tjenesteydelseskoncessionen finder sted på 
grundlag af en eksklusiv rettighed til en 
økonomisk aktør, som har denne 
eksklusive rettighed på grundlag af 
gældende og offentliggjort lovgivning 
eller administrativ bestemmelse, eller
b) tjenesteydelseskoncessionen vedrører 
en aktivitet, for hvilken der på tidspunktet 
for dette direktivs ikrafttræden gælder en 
tarif, der er reguleret i henhold til 
national lovgivning på nationalt plan, 
eller 
c) tildelingen af 
tjenesteydelseskoncessionen finder sted på 
grundlag af en eksklusiv rettighed til en 
økonomisk aktør, som har denne 
eksklusive rettighed på grundlag af 
gældende og offentliggjort lovgivning 
eller administrativ bestemmelse, eller til 
hvilken der på tidspunktet for dette 
direktivs ikrafttræden findes en reguleret, 
ikke-diskriminerende adgang.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at opretholde den i de gældende direktiver om offentlige 
indkøb allerede eksisterende undtagelse for tjenesteydelseskoncessioner, som tildeles på 
grundlag af en eksklusiv rettighed. Samtidig bør denne undtagelse suppleres med forslaget fra 
ordføreren om at undtage tjenesteydelseskoncessioner for aktiviteter, for hvilke der gælder en 
nationalt reguleret tarif.
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Ændringsforslag 485
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf, 
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som 
den økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III.

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf, 
på grundlag af en særlig eller eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til gældende og offentliggjort 
national lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III, eller når 
tjenesteydelsen, der er genstand for 
koncessionen, allerede er underlagt 
lovgivning på sektorplan.

Or. it

Ændringsforslag 486
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf,
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som
den økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner, der vedrører 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eller på tjenesteydelseskoncessioner, der 
vedrører en aktivitet i bilag III og på 
tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden 
er underlagt en tarif, der reguleres på 
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lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III.

nationalt plan ved lov eller administrativ 
bestemmelse, når disse koncessioner er
tildelt af en koncessionsgiver til en 
økonomisk aktør på grundlag af en 
eksklusiv rettighed, som denne har i 
henhold til gældende og offentliggjort 
national lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og i 
henhold til EU-lovgivning på 
sektorniveau.

Uanset første afsnit skal bestemmelserne i 
artikel 27, stk. 1 og 3, finde anvendelse, 
hvis den sektorspecifikke lovgivning i 
første afsnit ikke fastsætter 
sektorspecifikke krav om 
gennemsigtighed.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 69: henvisning til gældende koncessioner på 
tidspunktet for vedtagelsen af direktivet og ikke på tidspunktet for dets ikrafttræden for at 
undgå eventuel misbrug; præcisering af de anvendte juridiske termer ("i henhold til").

Ændringsforslag 487
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf,
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som 
den økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør på 
grundlag af en eksklusiv rettighed, som den 
økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III.
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aktiviteter anført i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Aktøren, der forvalter den i nærværende punkt omtalte infrastruktur, er ikke en ordregiver. 
Teksten bør derfor eliminere denne misvisende bestemmelse.

Ændringsforslag 488
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf,
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som
den økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III.

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner, der vedrører 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eller på tjenesteydelseskoncessioner, der 
vedrører en aktivitet i bilag III og på 
tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden 
er underlagt en tarif, der reguleres på 
nationalt plan ved lov eller administrativ 
bestemmelse, når disse koncessioner er
tildelt af en koncessionsgiver til en 
økonomisk aktør på grundlag af en 
eksklusiv rettighed, som denne har i 
henhold til gældende og offentliggjort 
national lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og i 
henhold til EU-lovgivning på 
sektorniveau.

Uanset første afsnit finder 
bestemmelserne i artikel 27, stk. 1 og 3, 
anvendelse, hvis den sektorspecifikke 
lovgivning i første afsnit ikke fastsætter 
sektorspecifikke krav om 
gennemsigtighed.

Or. fr
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Begrundelse

Præcisering af udelukkelsen af tjenesteydelseskoncessioner, der er tildelt på grundlag af en 
eksklusiv rettighed og angår aktiviteter, der vedrører forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III. Desuden bør denne udelukkelse udvides til at omfatte 
regulerede tariffer for sårbare kunder i henhold til retningslinjerne i direktiv 2009/72/EF.

Ændringsforslag 489
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf, 
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som 
den økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om 
forvaltning af netinfrastruktur i forbindelse 
med aktiviteter anført i bilag III.

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner, som vedrører
netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III, hvis

a) tildelingen af 
tjenesteydelseskoncessionen finder sted på 
grundlag af en eksklusiv rettighed til en 
økonomisk aktør, som har denne 
eksklusive rettighed på grundlag af 
gældende og offentliggjort lovgivning 
eller administrativ bestemmelse, eller
b) tjenesteydelseskoncessionen vedrører 
en aktivitet, for hvilken der på tidspunktet 
for dette direktivs ikrafttræden gælder en 
tarif, der er reguleret i henhold til 
national lovgivning på nationalt plan, 
eller
c) tildelingen af 
tjenesteydelseskoncessionen finder sted på 
grundlag af en eksklusiv rettighed til en 
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økonomisk aktør, som har denne 
eksklusive rettighed på grundlag af 
gældende og offentliggjort lovgivning 
eller administrativ bestemmelse, eller til 
hvilken der på tidspunktet for dette 
direktivs ikrafttræden findes en reguleret, 
ikke-diskriminerende adgang.

Or. de

Ændringsforslag 490
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf,
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som
den økonomiske aktør har i henhold til
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om
forvaltning af netinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteter anført i bilag 
III.

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner, der vedrører 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteter anført i bilag 
III, eller på tjenesteydelseskoncessioner, 
der vedrører en aktivitet i bilag III og på 
tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden 
er underlagt en tarif, der reguleres på 
nationalt plan ved lov eller administrativ 
bestemmelse, når disse koncessioner er
tildelt af en koncessionsgiver til en 
økonomisk aktør på grundlag af en 
eksklusiv rettighed, som denne har i 
henhold til gældende og offentliggjort 
national lovgivning eller administrativ 
bestemmelse.

Or. it

Begrundelse

En udvidelse af den i bilag III fastsatte udelukkelse af aktiviteter med 
tjenesteydelseskoncessioner, der er tildelt på grundlag af en eksklusiv rettighed og vedrører 
en aktivitet underlagt en tarif, der reguleres på nationalt plan. Kravene skal altså ikke forstås 
som kumulative, men som alternative.
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Ændringsforslag 491
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tildelt af en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver til en økonomisk 
aktør på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til gældende og offentliggjort 
national lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau 

Or. en

Ændringsforslag 492
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller på tjenesteydelseskoncessioner for 
aktiviteter, der på tidspunktet for dette 
direktivs ikrafttræden er underlagt en 
tarif, der reguleres på nationalt plan ved 
lov eller administrativ bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 493
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 i denne artikel skal 
bestemmelserne i artikel 27, stk. 1 og 3, 
finde anvendelse, hvis sektorlovgivningen 
i denne artikels stk. 1 ikke fastsætter 
sektorspecifikke krav om 
gennemsigtighed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 494
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
koncessioner, som en ordregivende 
myndighed eller anden ordregiver er 
forpligtet til at tildele eller tilrettelægge i 
overensstemmelse med
udbudsprocedurerne i:

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
koncessioner, som en ordregivende 
myndighed eller anden ordregiver er 
forpligtet til at tildele eller tilrettelægge i 
overensstemmelse med procedurerne for 
tildeling af kontrakter for 
tjenesteydelseskoncessioner i:

Or. en

Ændringsforslag 495
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en international aftale, der er indgået i 
overensstemmelse med traktaten, mellem 
en medlemsstat og et eller flere tredjelande 
om bygge- og anlægsarbejder, 
vareleverancer eller tjenesteydelser med 

a) en international aftale, der er indgået i 
overensstemmelse med traktaten, mellem 
en medlemsstat og et eller flere tredjelande 
om bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser med henblik på 
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henblik på signatarstaternes fælles 
gennemførelse eller udnyttelse af et projekt

signatarstaternes fælles gennemførelse eller 
udnyttelse af et projekt

Or. en

Ændringsforslag 496
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aftaler, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
meddeles Kommissionen, som kan høre 
Det Rådgivende Udvalg for Offentlige 
Aftaler, der er omtalt i artikel 48.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 497
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1, litra d), i tilfælde af 
at en koncession i vidt omfang 
samfinansieres af en international 
organisation eller en international 
finansieringsinstitution, aftaler parterne 
relevante procedurer for 
koncessionstildeling, som skal være i 
overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I henhold til traktatens artikel 346 finder 
dette direktiv ikke anvendelse på tildeling 
af koncessioner inden for forsvars- og 
sikkerhedsområdet, for så vidt beskyttelsen
af en medlemsstats væsentlige 
sikkerhedsinteresser ikke kan sikres af
dette direktivs bestemmelser.

4. I henhold til artikel 346 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde
finder dette direktiv anvendelse på tildeling 
af koncessioner inden for forsvars- og 
sikkerhedsområdet, med undtagelse af
følgende kontrakter:

(a) koncessioner, i forbindelse med hvilke 
anvendelse af dette direktivs bestemmelser
ville indebære, at en medlemsstat skulle 
meddele oplysninger, hvis videregivelse 
den anser for værende i strid med sine 
væsentlige sikkerhedsinteresser
(b) koncessioner tildelt inden for 
rammerne af et samarbejdsprogram som 
omtalt i artikel l3, litra c), i direktiv 
2009/81/EF
(c) kontrakter tildelt af en regering til en 
anden regering vedrørende bygge- og 
anlægsarbejder samt tjenesteydelser, der 
er direkte forbundet med militærudstyr 
eller følsomt udstyr, eller bygge- og 
anlægsarbejder samt tjenesteydelser, der 
specifikt anvendes til militære formål, 
eller følsomme bygge- og anlægsarbejder 
samt følsomme tjenesteydelser
(d) koncessioner, der indgås i tredjelande, 
herunder med henblik på civile indkøb, og 
som gennemføres, når der stationeres 
styrker uden for Unionens område, hvis 
operationelle behov kræver, at de indgås 
med økonomiske aktører i det område, 
hvor operationerne finder sted.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker 
overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved 
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ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) 
samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.

Ændringsforslag 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på koncessionskontrakter, som ikke på 
anden måde er undtaget i henhold til stk. 
4, såfremt:
(a) beskyttelsen af en medlemsstats 
væsentlige sikkerhedsinteresser ikke kan 
sikres i en udbudsprocedure som fastsat i 
dette direktiv
(b) anvendelsen af dette direktiv ville 
forpligte medlemsstaten til at udlevere 
oplysninger, hvis videregivelse den anser 
for værende i strid med sine væsentlige 
sikkerhedsinteresser eller
(c) indkøbsproceduren og udførelsen af 
koncessionskontrakten skal ledsages af 
særlige sikkerhedsforanstaltninger i
overensstemmelse med gældende love og 
administrative bestemmelser i den 
pågældende medlemsstat. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker
overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) 
samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.
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Ændringsforslag 500
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervelse eller leje – uanset 
finansieringsform – af jord, eksisterende 
bygninger eller anden fast ejendom eller 
vedrørende rettigheder hertil, dog er 
koncessioner om finansielle 
tjenesteydelser, der indgås samtidig med, 
før eller efter kontrakten om erhvervelse 
eller leje, underlagt dette direktiv

a) erhvervelse, leje eller leasing – uanset 
finansieringsform – af jord, eksisterende 
bygninger eller anden fast ejendom eller 
vedrørende rettigheder hertil

Or. en

Ændringsforslag 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervelse eller leje – uanset 
finansieringsform – af jord, eksisterende 
bygninger eller anden fast ejendom eller 
vedrørende rettigheder hertil, dog er 
koncessioner om finansielle 
tjenesteydelser, der indgås samtidig med, 
før eller efter kontrakten om erhvervelse 
eller leje, underlagt dette direktiv

a) erhvervelse, leje eller forpagtning –
uanset finansieringsform – af jord, 
eksisterende bygninger eller anden fast 
ejendom eller vedrørende rettigheder hertil
fra den ordregivende myndigheds eller 
andre ordregiveres side, dog er 
koncessioner om finansielle 
tjenesteydelser, der indgås samtidig med, 
før eller efter kontrakten om erhvervelse 
eller leje, underlagt dette direktiv

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at der her kun menes leje.
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Ændringsforslag 502
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse

Or. de

Begrundelse

Protokol nr. 26 i Lissabontraktaten anerkender udtrykkeligt retten til regionalt og lokalt 
selvstyre med hensyn til offentlige tjenester og fastslår myndighedernes vide skønsbeføjelser 
med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse så tæt på brugernes behov som muligt. Direktivet kan derfor ikke finde anvendelse 
på disse tjenester.

Ændringsforslag 503
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) radio- og tv-selskabers indkøb, 
udvikling, produktion eller samproduktion 
af programmateriale, der er beregnet til
udsendelse, defineret som alle former for 
transmission og distribution, der foretages 
ved hjælp af enhver form for elektronisk 
net, og som tildeles af radio- og tv-
selskaber, eller koncessioner om sendetid, 
der tildeles til radio- og tv-selskaber

b) radio- og tv-selskabers indkøb, 
udvikling, produktion eller samproduktion 
af programmateriale og relateret 
forberedende materiale, der er beregnet til
medietjenester, eller kontrakter om 
sendetid eller distribution og transmission

Or. en

Ændringsforslag 504
Marc Tarabella
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) radio- og tv-selskabers indkøb, 
udvikling, produktion eller samproduktion 
af programmateriale, der er beregnet til
udsendelse, defineret som alle former for 
transmission og distribution, der foretages 
ved hjælp af enhver form for elektronisk 
net, og som tildeles af radio- og tv-
selskaber, eller koncessioner om sendetid, 
der tildeles til radio- og tv-selskaber

b) radio- og tv-selskabers indkøb, 
udvikling, produktion eller samproduktion 
af programmateriale og tilknyttede 
forberedende tjenesteydelser, der er 
beregnet til medietjenester, eller 
koncessioner om sendetid eller 
medieområdet eller transmission og 
udsendelse af medietjenester

Or. fr

Ændringsforslag 505
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) radio- og tv-selskabers indkøb, 
udvikling, produktion eller samproduktion 
af programmateriale, der er beregnet til
udsendelse, defineret som alle former for 
transmission og distribution, der foretages 
ved hjælp af enhver form for elektronisk 
net, og som tildeles af radio- og tv-
selskaber, eller koncessioner om sendetid, 
der tildeles til radio- og tv-selskaber

b) radio- og tv-selskabers indkøb, 
udvikling, produktion eller samproduktion 
af programmateriale og andre 
forberedende tjenesteydelser, der er 
beregnet til medietjenester, eller 
koncessioner om udsendelse eller 
distribution og transmission

Or. fr

Ændringsforslag 506
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) spil, som indebærer, at der gøres en 
indsats med penge i hasardspil, herunder 
lotteri og væddemål,

Or. en

Ændringsforslag 507
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og dagligdags uheldsforebyggelse

Or. de

Ændringsforslag 508
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser, 
juridiske tjenesteydelser og 
notarialtjenester

Or. de

Ændringsforslag 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) spil, som indebærer, at der gøres en 
indsats med penge i hasardspil, og som 
gennemføres af organismer med 
eksklusive rettigheder tildelt af en eller 
flere medlemsstater i henhold til gældende 
og offentliggjort lovgivning eller 
administrative bestemmelser, og som er i 
overensstemmelse med traktaterne

Or. pt

Ændringsforslag 510
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) spil, som indebærer en økonomisk 
risiko, fordi der gøres en indsats med 
penge i hasardspil (lotteri, væddemål), og 
som gennemføres på nationalt plan af en 
fælles organisme med eksklusive 
rettigheder tildelt af en eller flere 
medlemsstater i henhold til gældende og 
offentliggjort lovgivning eller 
administrativ bestemmelse, og som er 
tildelt i overensstemmelse med traktaterne

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 75

Ændringsforslag 511
Heide Rühle

Forslag til direktiv



AM\916802DA.doc 25/144 PE497.782v03-00

DA

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og transaktioner, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, 
samt operationer, der har til formål at 
skaffe midler eller kapital til den 
ordregivende myndighed

Or. en

Ændringsforslag 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, 
samt transaktioner med henblik på 
ordregivende myndigheders penge- eller 
kapitalanskaffelse

Or. de

Begrundelse

Ved låntagning beregnes rentevilkårene med udgangspunkt i den aktuelle time eller dag. 
Derfor er en tidkrævende udbudsprocedure ikke praktisk mulig og kan medføre øgede 
kapitalomkostninger for de ordregivende myndigheder.
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Ændringsforslag 513
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, 
samt transaktioner med henblik på 
ordregivende myndigheders penge- eller 
kapitalanskaffelse

Or. de

Begrundelse

I øjeblikket anmoder lokale myndigheder mindst 20 banker om låneforslag, og dette medfører 
ingen komplikationer. Hvis bankerne skal opretholde deres betingelser over en relativt lang 
periode – hvor de hidtil har kunnet nøjes med at gøre det i nogle få timer – uden at kunne 
genfinansiere sig tilsvarende, vil "swaptioner" i fremtiden skulle udregnes for den periode, 
hvor lånet skal ydes. Omkostninger ved dette overstiger de nuværende kreditvilkår for lokale 
myndigheder og vil i væsentlig grad forøge de offentlige myndigheders 
finansieringsomkostninger.

Ændringsforslag 514
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Parlamentets og Rådets direktiv
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, 
samt transaktioner med henblik på 
ordregivende myndigheders penge- eller 
kapitalanskaffelse

Or. de

Ændringsforslag 515
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ansættelseskontrakter e) ansættelseskontrakter og lovpligtige 
socialsikringsordninger

Or. en

Ændringsforslag 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) koncessioner på bygge- og 
anlægsarbejder eller på tjenesteydelser, 
der vedrører etablering og/eller 
forvaltning af tovbaner, med hvilke 
formålet er at varetage mobiliteten i 
bjergområder i forbindelse med turisme, 
fritid, spil og sport med de hertil hørende 
tjenesteydelser. 

Or. it
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Begrundelse

Kommissionen har henvendt sig til medlemsstaterne og interesserede parter om statsstøttesag 
N 376/01 — "Støtteordning til fordel for tovbaneanlæg" (2002/C 172/02) — vedrørende 
skelnen mellem tovbaner beregnet til sportsaktiviteter, som ikke opfylder befolkningens 
generelle og grundlæggende transportbehov, men har til formål at skabe indtjening inden for 
sport og turisme i bjergområder, og tovbaneanlæg, hvis formål er at opfylde almene 
transportbehov.

Ændringsforslag 517
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) offentlig personbefordring efter 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr.1370/200719.

g) transportvirksomhed, forudsat at denne 
er omfattet af andre EU-instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) offentlig personbefordring efter 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr.1370/200719.

g) offentlig transportvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 519
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og katastrofeindsats samt forebyggelse af 
fare

Or. en

Ændringsforslag 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) civilbeskyttelse og 
katastrofeberedskab, redningstjenester og 
akutte redningsopgaver samt dagligdags 
uheldsforebyggelse

Or. de

Begrundelse

Navnlig i forbindelse med akutte redningsopgaver må økonomien ikke blive et udslaggivende 
kriterium. Derfor må det det her ved udbydelse af koncessioner være tilstrækkeligt at anvende 
primærretlige principper.

Ændringsforslag 521
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) civilbeskyttelse og 
katastrofeberedskab, redningstjenester og 
akutte redningsopgaver samt dagligdags 
uheldsforebyggelse
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Or. de

Ændringsforslag 522
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, navnlig forsyning og 
bortskaffelse inden for områderne vand, 
spildevand, affald og energi

Or. de

Ændringsforslag 523
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og dagligdags uheldsforebyggelse

Or. de

Ændringsforslag 524
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) tjenester til drikkevandsindvinding, -
fordeling og -forsyning samt 
spildevandsbehandling.
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Or. en

Ændringsforslag 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) tjenester i forbindelse med indvinding 
og distribution af samt forsyning med 
drikkevand, bortskaffelse og håndtering 
af spildevand samt konstruktion,
vedligeholdelse og drift af den dertil 
benyttede infrastruktur

Or. de

Begrundelse

Også vandsektoren skal på grund af de særlige miljø- og hygiejnekrav behandles særskilt. 
Vandtjenesteydelser bør derfor i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 2006/123/EF 
holdes uden for direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 526
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) tjenester i forbindelse med indvinding 
og distribution af samt forsyning med 
drikkevand, bortskaffelse og håndtering 
af spildevand samt konstruktion, 
vedligeholdelse og drift af den dertil 
benyttede infrastruktur

Or. de
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Ændringsforslag 527
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) finansielle transaktioner med henblik 
på penge- eller kapitalanskaffelse, 
investering eller finansiering af offentlige 
indkøb

Or. de

Ændringsforslag 528
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) sociale tjenester og sundhedstjenester

Or. en

Ændringsforslag 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) levering af elektricitet, gas og varme 
samt konstruktion, vedligeholdelse og 
drift af den dertil benyttede infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

Energisektoren er allerede reguleret af et stort antal sektorspecifikke bestemmelser. 
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Endvidere er den kendetegnet ved særlige relationer mellem de forskellige aktører. En 
uspecifik regulering inden for rammerne af dette direktiv er derfor ikke hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 530
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) ikke-økonomiske tjenesteydelser af 
almen interesse.

Or. en

Ændringsforslag 531
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den udsendelse, der er nævnt i litra b), 
omfatter enhver udsendelse eller 
genudsendelse via ethvert elektronisk 
netværk.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 532
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den udsendelse, der er nævnt i litra b), 
omfatter enhver udsendelse eller 
genudsendelse via ethvert elektronisk 

De medietjenester, der er nævnt i litra b), i 
stk. 1, omfatter enhver udsendelse eller 
genudsendelse ved hjælp af ethvert 
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netværk. elektronisk netværk.

Or. fr

Ændringsforslag 533
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
aftaler vedrørende offentlige områder og 
private forpagtningskontrakter, hvorved 
staten eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser og/eller specifikke 
bindende og retsgyldige forpligtelser 
vedrørende anvendelsen af jorden uden at 
erhverve bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Kontrakter om jord bør ikke være omfattet af direktivet. Der er ikke tale om opnåelse af 
arbejder eller tjenesteydelser, og de forpligtelser, som pålægges aktøren, der kun er lejer, 
vedrører anvendelsen af jorden og ikke selve tjenesteydelsen.

Ændringsforslag 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv gælder ikke for 
tjenesteydelseskoncessioner om 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse og tjenesteydelser af almen 
interesse, som f.eks.:
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a) vandtjenesteydelser
(b) spildevandstjenesteydelser
(c) tjenesteydelser vedrørende indsamling 
af affald
e) energitjenesteydelser
(e) sociale tjenesteydelser i 
overensstemmelse med definitionerne fra 
udvalget for social beskyttelse for en 
frivillig europæisk kvalitetsramme for 
sociale tjenesteydelser inden for 
områderne sundhedsvæsen, social 
beskyttelse, lovpligtig socialsikring, 
redningsvæsen og katastrofehåndtering

Or. en

Ændringsforslag 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Dette direktiv gælder ikke for
tjenesteydelseskoncessioner om 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, navnlig inden for 
vandforsyning, kloakering, sociale 
tjenesteydelser, sundhedsvæsen samt 
arbejdstagerorganisationers 
tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 536
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
aftaler vedrørende offentlige områder og 
private forpagtningskontrakter, hvorved 
staten eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser og/eller specifikke 
bindende og retsgyldige forpligtelser 
vedrørende anvendelsen af jorden.

Or. en

Ændringsforslag 537
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved:

udgår

a) "offentligt kommunikationsnet": et 
elektronisk kommunikationsnet, som 
udelukkende eller overvejende bruges til 
udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, der er 
tilgængelige for offentligheden, og som 
danner grundlag for overførsel af 
information mellem 
nettermineringspunkter
b) "elektronisk kommunikationsnet": 
transmissionssystemer og, hvor det er 
relevant, koblings- og dirigeringsudstyr og 
andre ressourcer, herunder netelementer, 
der ikke er aktive, som gør det muligt at 
overføre signaler ved hjælp af 
trådforbindelse, radiobølger, 
lyslederteknik eller andre 
elektromagnetiske midler, herunder 
satellitnet, jordbaserede fastnet 
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(kredsløbs- og pakkekoblede, herunder i 
internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, i 
det omfang de anvendes til transmission 
af signaler, net, som anvendes til radio-
og tv-spredning, samt kabel-tv-net, uanset 
hvilken type information der overføres
c) "nettermineringspunkt" (NTP): et 
fysiske punkt, hvor en abonnent får 
adgang til et offentligt 
kommunikationsnet; for net, hvor der 
anvendes kobling eller rutning, 
identificeres NTP ved hjælp af en specifik 
netadresse, der kan være knyttet til 
abonnentens nummer eller navn
d) "elektroniske 
kommunikationstjenester": en tjeneste, 
som normalt ydes mod betaling, og som 
udelukkende eller overvejende består i 
overføring af signaler via elektroniske 
kommunikationsnet, herunder 
telekommunikationstjenester og 
transmissionstjenester på net, der 
anvendes til radio- og tv-spredning, men 
ikke tjenester, der består i 
tilrådighedsstillelse af eller udøvelse af 
redaktionel kontrol over indhold fremført 
via elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester; begrebet omfatter ikke 
informationssamfundstjenester som 
defineret i artikel 1 i direktiv 98/34/EF, og 
som ikke udelukkende eller overvejende 
består i overføring af signaler via 
elektroniske kommunikationsnet

Or. en

Ændringsforslag 538
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
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Undtagelser for koncessioner, der tildeles 
af ordregivere
1. Dette direktiv gælder ikke for 
koncessioner, som ordregivere tildeler i 
andet øjemed end udøvelse af de i bilag 
III omhandlede former for virksomhed 
eller med henblik på udøvelse af sådan 
virksomhed i et tredjeland under 
omstændigheder, som ikke indebærer 
fysisk udnyttelse af et net eller geografisk 
område i Unionen.
2. Efter anmodning fra Kommissionen 
eller det nationale tilsynsorgan meddeler 
ordregiverne alle de aktiviteter, som de 
anser for undtaget. Kommissionen kan 
regelmæssigt i Den Europæiske Unions 
Tidende offentliggøre oversigter til 
orientering over de kategorier af 
aktiviteter, som den anser for at være 
omfattet af denne undtagelse. I denne 
forbindelse tager Kommissionen hensyn 
til følsomme forretningsmæssige 
oplysninger, som ordregiverne måtte 
påberåbe sig ved fremsendelsen af 
oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra Kommissionen eller
det nationale tilsynsorgan meddeler 
ordregiverne alle de aktiviteter, som de 
anser for undtaget. Kommissionen kan 
regelmæssigt i Den Europæiske Unions 
Tidende offentliggøre oversigter til 
orientering over de kategorier af 
aktiviteter, som den anser for at være 
omfattet af denne undtagelse. I denne 

2. Efter anmodning fra Kommissionen eller
eventuelle nationale instanser med 
tilsvarende beføjelser meddeler 
ordregiverne alle de aktiviteter, som de 
anser for undtaget. Kommissionen kan 
regelmæssigt i Den Europæiske Unions 
Tidende offentliggøre oversigter til 
orientering over de kategorier af 
aktiviteter, som den anser for at være 
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forbindelse tager Kommissionen hensyn til 
følsomme forretningsmæssige oplysninger, 
som ordregiverne måtte påberåbe sig ved 
fremsendelsen af oplysningerne.

omfattet af denne undtagelse. I denne 
forbindelse tager Kommissionen hensyn til 
følsomme forretningsmæssige oplysninger, 
som ordregiverne måtte påberåbe sig ved 
fremsendelsen af oplysningerne.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "nationalt tilsynsorgan" må afvises, da det kan betragtes som indblanding i 
medlemsstaternes interne organisationsmæssige suverænitet.

Ændringsforslag 540
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kan kontrolleres med offentligt-
offentligt samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 541
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) koncessioner, som en ordregiver tildeler 
en tilknyttet virksomhed

a) koncessioner, som en ordregiver i 
medfør af artikel 4, stk. 1, nr. 2) og 3),
tildeler en tilknyttet virksomhed

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne i denne artikel er de samme som bestemmelserne i direktiv 2004/17, som 
havde til formål at tillade ordregivere, lokale og nationale etablerede operatører, som ikke er 
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ordregivende myndigheder, at udøve en erhvervsaktivitet, der indebærer synergi på 
koncernniveau, så de kan anvende deres filialer oprettet af moderselskabet. Denne 
bestemmelse bør derfor begrænses til ordregivere, der ikke er ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag 542
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncessioner, der tildeles af et joint 
venture udelukkende bestående af flere 
ordregivere med henblik på udøvelse af de 
i bilag III beskrevne former for 
virksomhed, til en virksomhed, der er 
tilknyttet en af disse ordregivere.

b) koncessioner, der tildeles af et joint 
venture udelukkende bestående af flere 
ordregivere i medfør af artikel 4, stk. 1, nr. 
2) og 3), med henblik på udøvelse af de i 
bilag III beskrevne former for virksomhed, 
til en virksomhed, der er tilknyttet en af 
disse ordregivere.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne i denne artikel er de samme som bestemmelserne i direktiv 2004/17, som 
havde til formål at tillade ordregivere, lokale og nationale etablerede operatører, som ikke er 
ordregivende myndigheder, at udøve en erhvervsaktivitet, der indebærer synergi på 
koncernniveau, så de kan anvende deres filialer oprettet af moderselskabet. Denne 
bestemmelse bør derfor begrænses til ordregivere, der ikke er ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag 543
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst 
80 % af den gennemsnitlige omsætning af 
tjenesteydelser, som den tilknyttede 
virksomhed har haft i løbet af de seneste 
tre år, hidrører fra leveringen af 
tjenesteydelser til de virksomheder, den er 

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst 
80 % af den tilknyttede virksomheds 
aktiviteter, der er omfattet af kontrakten 
vedrørende koncessionstjenesteydelser,
hidrører fra leveringen af tjenesteydelser til 
de virksomheder, den er tilknyttet
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tilknyttet

Or. en

Ændringsforslag 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst 
80 % af den gennemsnitlige omsætning af 
tjenesteydelser, som den tilknyttede 
virksomhed har haft i løbet af de seneste 
tre år, hidrører fra leveringen af 
tjenesteydelser til de virksomheder, den er 
tilknyttet

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst 
80 % af den gennemsnitlige omsætning af 
tjenesteydelser, som den tilknyttede 
virksomhed har haft i løbet af de seneste 
tre år, og som er omfattet af 
tjenesteydelseskoncessionerne, hidrører fra 
leveringen af tjenesteydelser til de 
virksomheder, den er tilknyttet

Or. de

Ændringsforslag 545
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis 
mindst 80 % af den gennemsnitlige 
omsætning af bygge- og anlægsarbejder,
som den tilknyttede virksomhed har haft i 
løbet af de seneste tre år, hidrører fra 
leveringen af bygge- og anlægsarbejder til 
de virksomheder, den er tilknyttet.

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis 
mindst 80 % af den tilknyttede 
virksomheds aktiviteter, der er omfattet af
kontrakten vedrørende bygge- og
anlægskoncessioner, hidrører fra 
leveringen af bygge- og anlægsarbejder til 
de virksomheder, den er tilknyttet.

Or. en
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Ændringsforslag 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis 
mindst 80 % af den gennemsnitlige 
omsætning af bygge- og anlægsarbejder, 
som den tilknyttede virksomhed har haft i
løbet af de seneste tre år, hidrører fra 
leveringen af bygge- og anlægsarbejder til 
de virksomheder, den er tilknyttet.

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis 
mindst 80 % af den gennemsnitlige 
omsætning af bygge- og anlægsarbejder, 
som den tilknyttede virksomhed har haft i 
løbet af de seneste tre år, og som er 
omfattet af koncessionerne på bygge- og 
anlægsarbejder, hidrører fra leveringen af 
bygge- og anlægsarbejder til de 
virksomheder, den er tilknyttet.

Or. de

Begrundelse

Eftersom de tilknyttede virksomheder kan være aktive på forskellige markeder, som kan være 
mere eller mindre åbne for konkurrence, bør man ved fastlæggelse af grænsen for, i hvilket 
omfang tilknyttede virksomheder også må være aktive på markedet for tredjepart, kun tage 
den aktivitet i betragtning, som er omfattet af tjenesteydelses- eller bygge- og 
anlægskoncessionen. Det er ikke nødvendigt at tage alle den tilknyttede virksomheds 
aktiviteter i betragtning med det formål at forhindre konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis 
mindst 80 % af den gennemsnitlige 
omsætning af bygge- og anlægsarbejder, 
som den tilknyttede virksomhed har haft i 
løbet af de seneste tre år, hidrører fra 
leveringen af bygge- og anlægsarbejder til 
de virksomheder, den er tilknyttet.

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis 
mindst 80 % af aktiviteten inden for
bygge- og anlægsarbejder, som den 
tilknyttede virksomhed har haft i løbet af 
de seneste tre år, hidrører fra leveringen af 
bygge- og anlægsarbejder til de 
virksomheder, den er tilknyttet.
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Or. de

Ændringsforslag 548
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når de samme eller lignende 
tjenesteydelser, vareleverancer eller 
bygge- og anlægsarbejder udføres af mere 
end én virksomhed tilknyttet ordregiveren, 
beregnes procentsatserne, jf. stk. 4, under 
hensyntagen til den samlede omsætning 
af henholdsvis tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder i de tilknyttede 
virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 549
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 15 gælder det, at hvis et joint 
venture er oprettet for at udføre den 
pågældende aktivitet i en periode på
mindst tre år, og hvis det fastsættes i det 
instrument, der opretter joint venturet, at de 
implicerede ordregivere vil indgå heri i 
mindst den samme periode, finder dette 
direktiv ikke anvendelse på:

Uanset artikel 15 gælder det, at hvis et joint 
venture eller et formelt samarbejde er 
oprettet for at udføre den pågældende 
aktivitet i en periode på et år, og hvis det 
fastsættes i det instrument, der opretter 
joint venturet eller det formelle 
samarbejde, at de implicerede eller 
samarbejdende ordregivere vil indgå heri i 
mindst den samme periode, finder dette 
direktiv ikke anvendelse på:

Or. en
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Ændringsforslag 550
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et joint venture udelukkende bestående 
af flere ordregivere med henblik på 
udøvelse af de i bilag III omhandlede 
former for virksomhed med en af de 
deltagende ordregivere, eller

a) et joint venture eller et formelt 
samarbejde udelukkende bestående af flere 
ordregivere med henblik på udøvelse af de 
i bilag III omhandlede former for 
virksomhed med en af de deltagende 
ordregivere, eller

Or. en

Ændringsforslag 551
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et joint venture udelukkende bestående 
af flere ordregivere med henblik på 
udøvelse af de i bilag III omhandlede 
former for virksomhed med en af de 
deltagende ordregivere, eller

a) et joint venture udelukkende bestående 
af flere ordregivere i medfør af artikel 4, 
stk. 1, nr. 2) og 3), med henblik på 
udøvelse af de i bilag III omhandlede 
former for virksomhed med en af de 
deltagende ordregivere, eller

Or. fr

Ændringsforslag 552
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en ordregiver med et sådant joint 
venture, som den er en del af.

b) en enhed med et sådant joint venture
eller formelt samarbejde, som den er en 
del af.

Or. en

Ændringsforslag 553
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en ordregiver med et sådant joint 
venture, som den er en del af.

b) en ordregiver i medfør af artikel 4, stk. 
1, nr. 2) og 3), med et sådant joint venture, 
som den er en del af.

Or. fr

Ændringsforslag 554
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Ordregiveres meddelelse af oplysninger
Efter anmodning fra Kommissionen eller 
det nationale tilsynsorgan meddeler 
ordregiverne følgende oplysninger med 
henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 
2 og 3, og artikel 12:
a) de involverede virksomheders eller joint 
ventures' navn
b) de pågældende koncessioners art og 
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værdi
c) alle oplysninger, som Kommissionen 
eller det nationale tilsynsorgan finder 
nødvendige for at godtgøre, at forholdet 
mellem ordregiveren og den virksomhed 
eller det joint venture, som 
koncessionerne tildeles, opfylder kravene i 
artikel 11 eller 12.

Or. en

Ændringsforslag 555
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra Kommissionen eller
det nationale tilsynsorgan meddeler 
ordregiverne følgende oplysninger med 
henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 2 
og 3, og artikel 12:

Efter anmodning fra Kommissionen eller
de kompetente nationale myndigheder
meddeler ordregiverne følgende 
oplysninger med henblik på anvendelsen af 
artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 12:

Or. en

Ændringsforslag 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra Kommissionen eller
det nationale tilsynsorgan meddeler 
ordregiverne følgende oplysninger med 
henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 2 
og 3, og artikel 12:

Efter anmodning fra Kommissionen eller
eventuelle nationale instanser med 
tilsvarende beføjelser meddeler 
ordregiverne følgende oplysninger med 
henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 2 
og 3, og artikel 12:

Or. de
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Begrundelse

Begrebet "nationalt tilsynsorgan" må afvises, da det kan betragtes som indblanding i 
medlemsstaternes interne organisationsmæssige suverænitet.

Ændringsforslag 557
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) alle oplysninger, som Kommissionen 
eller det nationale tilsynsorgan finder 
nødvendige for at godtgøre, at forholdet 
mellem ordregiveren og den virksomhed 
eller det joint venture, som 
koncessionerne tildeles, opfylder kravene i 
artikel 11 eller 12.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) alle oplysninger, som Kommissionen 
eller det nationale tilsynsorgan finder 
nødvendige for at godtgøre, at forholdet 
mellem ordregiveren og den virksomhed 
eller det joint venture, som koncessionerne 
tildeles, opfylder kravene i artikel 11 eller 
12.

c) alle oplysninger, som Kommissionen 
eller eventuelle nationale instanser med 
tilsvarende beføjelser finder nødvendige 
for at godtgøre, at forholdet mellem 
ordregiveren og den virksomhed eller det 
joint venture, som koncessionerne tildeles, 
opfylder kravene i artikel 11 eller 12.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "nationalt tilsynsorgan" må afvises, da det kan betragtes som indblanding i 
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medlemsstaternes interne organisationsmæssige suverænitet.

Ændringsforslag 559
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
en medlemsstats statsejede 
grænseområder, hvor det drejer sig om 
strategiske områder, som er følsomme i 
forbindelse med den nationale sikkerhed.

Or. it

Ændringsforslag 560
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle koncessioner på bygge- og 
anlægsarbejder i en medlemsstats 
statsejede grænseområder kan ikke 
forvaltes ved internationale udbud.

Or. it

Ændringsforslag 561
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbindelser mellem offentlige Samarbejde mellem ordregivende
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myndigheder myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 562
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbindelser mellem offentlige
myndigheder

Samarbejde mellem ordregivende
myndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 563
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende myndighed henholdsvis 
ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende myndighed henholdsvis a) den pågældende myndighed henholdsvis 
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ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene

ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene; ved afgørelsen af, om der 
foreligger en kontrol som anført i dette 
stykke, er det ikke tvingende nødvendigt, 
at den pågældende myndighed 
henholdsvis ordregiver er 100 % ejer

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med forordning 1370/2007 bør det præciseres, at en direkte tildeling til 
en kontrolleret enhed er mulig, så snart den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan øve bestemmende indflydelse på de strategiske mål og de væsentlige 
afgørelser. Til dette formål er det ikke påkrævet, at den kontrollerede enhed ejes 100 % af den 
ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren.

Ændringsforslag 565
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende myndighed henholdsvis 
ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene

a) den pågældende myndighed henholdsvis 
ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene; dette anses for at være 
tilfældet, når den pågældende myndighed 
henholdsvis ordregiveren har en 
bestemmende indflydelse på både de 
strategiske målsætninger og de væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person; ved 
afgørelsen af, hvorvidt en sådan kontrol 
foreligger, kan der ligeledes tages hensyn 
til faktorer som repræsentationsniveauet i 
administrations-, ledelses- eller 
tilsynsorganerne eller særlige 
bestemmelser herom i sammenslutningens 
eller ejerforholdets statutter; det er ikke 
påkrævet, at den kontrollerede juridiske 
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person ejes fuldstændigt af den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren

Or. de

Ændringsforslag 566
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende myndighed henholdsvis 
ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene

a) den pågældende myndighed henholdsvis 
ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene, det vil sige, at den har 
bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person. 
Medlemsstaterne fastlægger 
retningslinjerne for udøvelse af denne 
kontrol

Or. fr

Ændringsforslag 567
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 568
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, der er omfattet af 
koncessionen, udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. en

Ændringsforslag 569
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) den juridiske persons aktiviteter udføres
i det væsentlige for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver; det antages, at den 
juridiske person hovedsageligt udfører 
aktiviteter for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af samme 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiver, såfremt mindst 90 % af de 
aktiviteter, der udføres, er omfattet af 
kontrakten for den juridiske person eller 
de juridiske personer
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Or. de

Begrundelse

Forslaget kombinerer Domstolens relevante dom i sag C-107/98 med et "safe harbour"-
princip, som gør det muligt at fremsætte en formodning, der kan modbevises, gående ud på, at 
der er tale om en intern aktivitet.

Ændringsforslag 570
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. en

Ændringsforslag 571
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) alle den juridiske persons aktiviteter 
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. en



PE497.782v03-00 54/144 AM\916802DA.doc

DA

Begrundelse

For at sikre retfærdig konkurrence er det nødvendigt at begrænse in house-undtagelsen. Det 
ville ikke være retfærdigt, hvis in house-aktører også har adgang til det frie marked og 
konkurrerer med andre private aktører, der ikke tildeles kontrakter uden en 
udbudsprocedurer. Endvidere er de resterende 10 % af aktiviteterne ikke nødvendigvis særligt 
marginale.

Ændringsforslag 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som er omfattet af 
koncessionen, udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver; til aktiviteter, som 
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver, eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver, hører også 
sådanne aktiviteter, som ydes for 
tredjepart, hvis tjenesteydelsen hører til 
ordregiverens lovbestemte arbejdsområde

Or. de

Begrundelse

Kommunerne er forpligtet til at efterkomme deres forsyningsopgaver for at sikre deres 
forsyningspligtydelser. Dette gælder i samme omfang for markedsrelevante og ikke-
markedsrelevante ydelser. Modtager af alle kommunale ydelser er til en hver tid borgeren –
altså tredjepart. Følgelig leverer kommuner som lokale myndigheder eller med deres juridisk 
ikke-selvstændige virksomhed tjenesteydelser til tredjepart på samme måde som kommunale 
værker.
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Ændringsforslag 573
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som er omfattet af kontrakten,
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. de

Ændringsforslag 574
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) mindst 90 % af den juridiske persons
samlede gennemsnitlige omsætning kan 
tilskrives den kontrollerende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

Or. fr

Begrundelse

Formuleringsmæssig tilpasning til koncessioner.

Ændringsforslag 575
Françoise Castex
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) hovedparten af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. fr

Ændringsforslag 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) størstedelen af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. pl

Ændringsforslag 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) mindst 80 % af den del af den 
juridiske persons gennemsnitlige 
omsætning, som er omfattet af 
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koncessionen, udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. de

Ændringsforslag 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 579
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 580
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, med 
undtagelse af lovfæstede former for privat 
deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 581
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, med 
undtagelse af lovfæstede former for privat 
deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, med 
undtagelse af private 
nonprofitkapitalandele tilhørende de 
kontrollerende ordregivende myndigheder 
eller den kontrollerede juridiske person, 
der findes i visse selskaber og er ansvarlig 
for udførelsen af en offentlig 
serviceopgave, der specifikt er oprettet 
med henblik på at opfylde kravene om 
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almen interesse, og som ikke er af 
industriel eller kommerciel karakter, og 
omfattet af gældende lovgivning i 
medlemsstaternes.

Or. en

Ændringsforslag 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, medmindre 
dette er et lovfæstet krav i den pågældende 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

I nogle medlemsstater er den private deltagelse lovbestemt på grund af den historiske 
udvikling og de opståede strukturer. Disse former for samarbejde bør fortsat være mulige, 
men enhver anden privat deltagelse bør udelukkes i overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

Ændringsforslag 584
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person med 
undtagelse af former for privat deltagelse 
af almennyttig karakter, der er specifikke 
for den kontrollerende ordregivende 
myndighed eller specifikke for den 
kontrollerede juridiske person, der 
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deltager i visse sociale virksomheder, som 
har til opgave at udføre en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, der er udviklet 
specifikt for at opfylde almennyttige, ikke-
erhvervsmæssige eller kommercielle 
behov, og som er omfattet af gældende 
lovgivning i medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 585
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke en interesse, der er 
forskellig fra opgaven for de offentlige 
myndigheder, som er tilsluttet den

Or. es

Ændringsforslag 586
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
anses for at udøve en kontrol over en 
juridisk person, der svarer til den kontrol, 
den udøver over sine egne tjenestegrene 
som defineret i stk. 1, litra a), når denne 
har bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
anses for at udøve en kontrol over en 
juridisk person, der svarer til den kontrol, 
den udøver over sine egne tjenestegrene 
som defineret i stk. 1, litra a), når denne 
har bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. de

Begrundelse

I tråd med målene om forenkling og strømlining af koncessionslovgivningen bør det undgås at 
indarbejde vidtløftige forklaringer i lovteksten, som ikke resulterer i en større retssikkerhed, 
og som derudover går videre end Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag 588
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
anses for at udøve en kontrol over en 
juridisk person, der svarer til den kontrol, 
den udøver over sine egne tjenestegrene 
som defineret i stk. 1, litra a), når denne 
har bestemmende indflydelse på både
strategiske målsætninger og væsentlige 

udgår
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beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person.

Or. de

Ændringsforslag 589
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), anses 
for at udøve en kontrol over en juridisk 
person, der svarer til den kontrol, den 
udøver over sine egne tjenestegrene som 
defineret i stk. 1, litra a), når denne har 
bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person.

En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), anses 
for at udøve en kontrol over en juridisk 
person, der svarer til den kontrol, den 
udøver over sine egne tjenestegrene som 
defineret i stk. 1, litra a), når denne har 
bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person.
Ovennævnte betingelser finder tilsvarende 
anvendelse, såfremt en ordregivende 
myndighed tildeler en offentlig kontrakt 
til en juridisk person, som den 
kontrollerer sammen med andre 
ordregivende myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), anses 
for at udøve en kontrol over en juridisk 
person, der svarer til den kontrol, den 

En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), anses 
for at udøve en kontrol over en juridisk 
person, der svarer til den kontrol, den 
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udøver over sine egne tjenestegrene som 
defineret i stk. 1, litra a), når denne har
bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person.

udøver over sine egne tjenestegrene som 
defineret i stk. 1, litra a), når denne har
afgørende indflydelse på både strategiske 
målsætninger og væsentlige beslutninger, 
der træffes af den kontrollerede juridiske 
person.

Or. de

Begrundelse

Et vejledende kriterium for, om der udøves kontrol med en bemyndiget juridisk person, bør 
være ordregiverens mulighed for indflydelse på dennes egen tjenestegren, som er helt 
underlagt den overordnede myndigheds tilsyn og anvisninger. Tjenestegrenen har ingen eller 
i hvert fald kun en ringe grad af selvstændighed.

Ændringsforslag 591
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, såfremt 
der ikke er privat deltagelse i den juridiske 
person, den offentlige koncession tildeles.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse går videre end Domstolens retspraksis (dom i Teckalsagen) og ville 
begrænse konkurrencen i ekstrem grad.

Ændringsforslag 592
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, såfremt 
der ikke er privat deltagelse i den juridiske 
person, den offentlige koncession tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed eller 
ordregiver, såfremt der ikke er privat 
deltagelse i den juridiske person, den 
offentlige koncession tildeles, med 
undtagelse af lovfæstede former for privat 
deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, såfremt 
der ikke er privat deltagelse i den juridiske 
person, den offentlige koncession tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller sine 
kontrollerende enheder eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med forordning 1370/2007 bør det præciseres, at en direkte tildeling til 
en kontrolleret enhed er mulig, så snart den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan øve betydelig indflydelse på de strategiske mål og de væsentlige afgørelser. 
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Til dette formål er det ikke påkrævet, at den kontrollerede enhed ejes 100 % af den 
ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren.

Ændringsforslag 594
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, såfremt 
der ikke er privat deltagelse i den juridiske 
person, den offentlige koncession tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller enheder eller til 
en anden juridisk person, der kontrolleres 
af den samme ordregivende myndighed, 
såfremt der ikke er privat deltagelse i den 
juridiske person, den offentlige koncession 
tildeles, med undtagelse af lovfæstede 
former for privat deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, såfremt 
der ikke er privat deltagelse i den juridiske 
person, den offentlige koncession tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed eller kontrollerede enheder, som er 
en ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1, tildeler 
en koncession til sin kontrollerende enhed 
eller til en anden juridisk person, der 
kontrolleres af den samme ordregivende 
myndighed, såfremt der ikke er privat 
deltagelse i den juridiske person, den 
offentlige koncession tildeles, med 
undtagelse af private 
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nonprofitkapitalandele tilhørende de 
kontrollerende ordregivende myndigheder 
eller den kontrollerede juridiske person, 
der findes i visse selskaber og er ansvarlig 
for udførelsen af en offentlig 
serviceopgave, der specifikt er oprettet 
med henblik på at opfylde kravene om 
almen interesse, og som ikke er af 
industriel eller kommerciel karakter, og 
omfattet af gældende lovgivning i 
medlemsstaternes.

Or. en

Ændringsforslag 596
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, såfremt 
der ikke er privat deltagelse i den juridiske 
person, den offentlige koncession tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller sine 
kontrollerende enheder eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed.

Or. de

Ændringsforslag 597
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
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eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, såfremt 
der ikke er privat deltagelse i den juridiske 
person, den offentlige koncession tildeles.

eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin/sine
kontrollerende enhed/enheder, eller til en 
anden juridisk person, der kontrolleres af 
den samme ordregivende myndighed, 
såfremt der ikke er privat deltagelse i den 
juridiske person, den offentlige kontrakt
tildeles med undtagelse af former for 
privat deltagelse af almennyttig karakter, 
der er specifikke for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller specifikke 
for den kontrollerede juridiske person, der 
deltager i visse sociale virksomheder, som 
har til opgave at udføre en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, der er udviklet 
specifikt for at opfylde almennyttige, ikke-
erhvervsmæssige eller kommercielle 
behov, og som er omfattet af gældende 
lovgivning i medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 598
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i denne artikel finder 
ikke anvendelse på almennyttige juridiske 
personer inden for den sociale og 
solidariske økonomi (foreninger, 
gensidige selskaber, kooperativer osv.)

Or. fr

Ændringsforslag 599
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. [...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 600
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ordregivende myndighed eller 
anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 
1), som ikke kontrollerer en juridisk 
person, jf. stk. 1, kan alligevel tildele en 
koncession uden at anvende 
bestemmelserne i dette direktiv til en 
juridisk person, som den kontrollerer 
sammen med andre ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, når 
følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene 
b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
eller andre juridiske personer, der 
kontrolleres af den pågældende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver
c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.
Med hensyn til litra a) anses ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, jf. 
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artikel 4, stk. 1, nr. 1), for sammen at 
udøve kontrol over en juridisk person, når
følgende kumulative betingelser er 
opfyldt:
a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1) 
b) de pågældende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), kan sammen udøve 
bestemmende indflydelse over strategiske 
målsætninger og væsentlige beslutninger, 
der træffes af den kontrollerede juridiske 
person 
c) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke en interesse, der er 
forskellig fra opgaven for de offentlige 
myndigheder, som er tilsluttet den 
d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke gevinst bortset fra godtgørelse 
af faktiske omkostninger af de offentlige 
kontrakter med de ordregivende 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

In house-undtagelsen bør begrænses til enheder, der kontrolleres af den ordregivende 
myndighed. En udvidelse af denne til også at gælde juridiske personer, der kontrolleres i 
fællesskab af den ordregivende myndighed og en anden ordregivende myndighed, ville 
begrænse konkurrencen voldsomt.

Ændringsforslag 601
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed eller anden En ordregivende myndighed eller anden 
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ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), som 
ikke kontrollerer en juridisk person, jf. stk. 
1, kan alligevel tildele en koncession uden
at anvende bestemmelserne i dette direktiv 
til en juridisk person, som den kontrollerer 
sammen med andre ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, når 
følgende betingelser er opfyldt:

ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), som 
ikke kontrollerer en juridisk person, jf. stk. 
1, kan alligevel tildele en koncession uden
for rammerne af dette direktiv til en 
juridisk person, som den kontrollerer 
sammen med andre ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
den juridiske person, som den eller de 
ordregivende myndighed kontrollerer, må 
erhverve varer og tjenesteydelser fra disse 
offentlige ejere under anvendelse af dette 
direktiv, når følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 602
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 

a) de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
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den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene

den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene; ved afgørelsen af, om der 
foreligger en kontrol som anført i dette 
stykke, er det ikke tvingende nødvendigt, 
at den pågældende myndighed 
henholdsvis ordregiver er 100 % ejer

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med forordning 1370/2007 bør det præciseres, at en direkte tildeling til 
en kontrolleret enhed er mulig, så snart den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan øve betydelig indflydelse på de strategiske mål og de væsentlige afgørelser. 
Til dette formål er det ikke påkrævet, at den kontrollerede enhed ejes 100 % af den 
ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren.

Ændringsforslag 604
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de ordregivende myndigheder
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene

a) de berørte juridiske personers 
beslutningstagende organer udpeges af 
flertallet af de deltagende ordregivende 
myndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 605
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de ordregivende myndigheder a) de ordregivende myndigheder 
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henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene

henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene, det vil sige at de har
bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person. 
Medlemsstaterne fastlægger 
retningslinjerne for kontrol med denne 
bestemmelse.

Or. fr

Ændringsforslag 606
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene

a) de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene; dette anses for at være 
tilfældet, når den pågældende myndighed 
henholdsvis ordregiveren har en 
bestemmende indflydelse på både de 
strategiske målsætninger og de væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person; ved 
afgørelsen af, hvorvidt en sådan kontrol 
foreligger, kan der ligeledes tages hensyn 
til faktorer som repræsentationsniveauet i 
administrations-, ledelses- eller 
tilsynsorganerne eller særlige 
bestemmelser herom i sammenslutningens 
eller ejerforholdets statutter; det er ikke 
påkrævet, at den kontrollerede juridiske 
person ejes fuldstændigt af den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
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ordregiveren

Or. de

Ændringsforslag 607
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
eller andre juridiske personer, der 
kontrolleres af den pågældende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 608
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, der er omfattet af 
koncessionen, udføres for de 
kontrollerende ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1), eller andre juridiske personer, der 
kontrolleres af den pågældende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver

Or. en
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Ændringsforslag 609
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

b) den juridiske persons aktiviteter udføres
i det væsentlige for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver; det antages, at den 
juridiske person hovedsageligt udfører 
aktiviteter for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af samme 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiver, såfremt mindst 90 % af de 
aktiviteter, der udføres, er omfattet af 
kontrakten for den juridiske person eller 
de juridiske personer

Or. de

Begrundelse

Forslaget kombinerer Domstolens relevante dom i sag C-107/98 med et "safe harbour"-
princip, som gør det muligt at fremsætte en formodning, der kan modbevises, gående ud på, at 
der er tale om en intern aktivitet.

Ændringsforslag 610
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
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andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

Or. en

Ændringsforslag 611
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 90 % af den juridiske persons
gennemsnitlige omsætning kan tilskrives
de kontrollerende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. fr

Begrundelse

Formuleringsmæssig tilpasning til koncessioner.

Ændringsforslag 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som er omfattet af kontrakten,
udføres for de kontrollerende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
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henholdsvis ordregiver; til aktiviteter, som 
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
for andre juridiske personer, der 
kontrolleres af den pågældende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver, hører også sådanne 
aktiviteter, som ydes for tredjepart, hvis 
tjenesteydelsen hører til ordregiverens 
lovlige arbejdsområde eller leveres for 
andre ordregivende myndigheder

Or. de

Begrundelse

I stedet for 90 % af aktiviteterne er en værdi på 80 % af aktiviteterne at foretrække med 
henblik på kohærensen i direktivet (jf. 80 %-tærskelen i artikel 11, stk. 4, litra a)). Desuden 
giver 80 % en større fleksibilitet for den kommunale praksis. Tilknytningen til genstanden for 
koncessionen vil i praksis føre til en større retssikkerhed.

Ændringsforslag 613
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som er omfattet af kontrakten,
udføres for de kontrollerende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. de

Ændringsforslag 614
Françoise Castex
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

b) hovedparten af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver; 
medlemsstaterne kan præcisere den 
obligatoriske minimumsandel af 
omsætningen, som den ordregivende 
myndighed skal kontrollere

Or. fr

Ændringsforslag 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

b) størstedelen af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

Or. pl

Ændringsforslag 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som er omfattet af kontrakten, 
udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
samme ordregivende myndigheder

Or. de

Ændringsforslag 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. de

Begrundelse

I tråd med målene om forenkling og strømlining af koncessionslovgivningen bør det undgås at 
indarbejde vidtløftige forklaringer i lovteksten, som ikke resulterer i en større retssikkerhed, 
og som derudover går videre end Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag 618
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 619
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, med 
undtagelse af lovfæstede former for privat 
deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 620
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, med 
undtagelse af lovfæstede former for privat 
deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, med 
undtagelse af private 
nonprofitkapitalandele tilhørende de 
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kontrollerende ordregivende myndigheder 
eller den kontrollerede juridiske person, 
der findes i visse selskaber og er ansvarlig 
for udførelsen af en offentlig 
serviceopgave, der specifikt er oprettet 
med henblik på at opfylde kravene om 
almen interesse, og som ikke er af 
industriel eller kommerciel karakter, og 
omfattet af gældende lovgivning i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, medmindre 
dette er et lovfæstet krav i den pågældende 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

I nogle medlemsstater er den private deltagelse lovbestemt på grund af den historiske 
udvikling og de opståede strukturer. Disse former for samarbejde bør fortsat være mulige, 
men enhver anden privat deltagelse bør udelukkes i overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

Ændringsforslag 623
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den c) der er ingen privat deltagelse i den 
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kontrollerede juridiske person. kontrollerede juridiske person med 
undtagelse af former for privat deltagelse 
af almennyttig karakter, der er specifikke 
for den kontrollerende ordregivende 
myndighed eller specifikke for den 
kontrollerede juridiske person, der 
deltager i visse sociale virksomheder, som 
har til opgave at udføre en offentlig 
tjenesteydelsesopgave, der er udviklet 
specifikt for at opfylde almennyttige, ikke-
erhvervsmæssige eller kommercielle 
behov, og som er omfattet af gældende 
lovgivning i medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 624
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til litra a) anses ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), for sammen at 
udøve kontrol over en juridisk person, når 
følgende kumulative betingelser er 
opfyldt: 

udgår

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1) 
b) de pågældende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), kan sammen udøve 
bestemmende indflydelse over strategiske 
målsætninger og væsentlige beslutninger, 
der træffes af den kontrollerede juridiske 
person
c) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke en interesse, der er 
forskellig fra opgaven for de offentlige 
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myndigheder, som er tilsluttet den 
d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke gevinst bortset fra godtgørelse 
af faktiske omkostninger af de offentlige 
kontrakter med de ordregivende 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til litra a) anses ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), for sammen at 
udøve kontrol over en juridisk person, når 
følgende kumulative betingelser er 
opfyldt: 

udgår

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1) 
b) de pågældende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), kan sammen udøve 
bestemmende indflydelse over strategiske 
målsætninger og væsentlige beslutninger, 
der træffes af den kontrollerede juridiske 
person
c) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke en interesse, der er 
forskellig fra opgaven for de offentlige 
myndigheder, som er tilsluttet den 
d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke gevinst bortset fra godtgørelse 
af faktiske omkostninger af de offentlige 
kontrakter med de ordregivende 
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myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 626
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til litra a) anses ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), for sammen at 
udøve kontrol over en juridisk person, når 
følgende kumulative betingelser er 
opfyldt: 

udgår

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1) 
b) de pågældende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), kan sammen udøve 
bestemmende indflydelse over strategiske 
målsætninger og væsentlige beslutninger, 
der træffes af den kontrollerede juridiske 
person
c) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke en interesse, der er 
forskellig fra opgaven for de offentlige 
myndigheder, som er tilsluttet den 
d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke gevinst bortset fra godtgørelse 
af faktiske omkostninger af de offentlige 
kontrakter med de ordregivende 
myndigheder.

Or. de
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Ændringsforslag 627
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1)

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
mens en repræsentant kan repræsentere 
en eller flere deltagende ordregivende 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1)

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1)

Or. de

Ændringsforslag 629
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den kontrollerede juridiske person udgår
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forfølger ikke en interesse, der er 
forskellig fra opgaven for de offentlige 
myndigheder, som er tilsluttet den

Or. en

Ændringsforslag 630
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke en interesse, der er
forskellig fra opgaven for de offentlige 
myndigheder, som er tilsluttet den

c) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke interesser, der er forskellige
fra opgaven for de offentlige myndigheder, 
som er tilsluttet den

Or. fr

Ændringsforslag 631
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den kontrollerede juridiske person opnår 
ikke gevinst bortset fra godtgørelse af
faktiske omkostninger af de offentlige 
kontrakter med de ordregivende 
myndigheder.

d) den kontrollerede juridiske person opnår 
ikke gevinst bortset fra dækning af
driftsomkostningerne og af de
investeringer, der er forbundet med de
koncessioner, som de ordregivende 
myndigheder eller ordregiverne tildeler 
denne i medfør af artikel 4, stk. 1, nr. 1.

Or. fr

Begrundelse

Formuleringsmæssig tilpasning til koncessioner.
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Ændringsforslag 632
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En aftale indgået mellem to eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
anses ikke for at være en koncession som 
defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i dette 
direktiv, når følgende kumulative 
betingelser er opfyldt:

4. En aftale indgået mellem to eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
anses ikke for at være en koncession som 
defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i dette 
direktiv, og dermed falder uden for dette 
direktivs anvendelsesområde, når følgende 
kumulative betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 633
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på en aftale indgået mellem to eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
eller grupper bestående af ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), der inden for 
rammerne af medlemsstaternes interne 
organisation indebærer en overførsel af 
kompetencer mellem parterne med 
henblik på udførelse af en offentlig 
serviceopgave.
Bestemmelserne i denne artikel finder 
ikke anvendelse på almennyttige juridiske 
personer inden for den sociale og 
solidariske økonomi (foreninger, 
gensidige selskaber, kooperativer osv.)
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Or. fr

Ændringsforslag 634
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre 
deres offentlige serviceopgaver i 
fællesskab og omfatter gensidige 
rettigheder og forpligtelser for parterne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 635
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre 
deres offentlige serviceopgaver i 
fællesskab og omfatter gensidige 
rettigheder og forpligtelser for parterne

udgår

Or. de

Ændringsforslag 636
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre 
deres offentlige serviceopgaver i 
fællesskab og omfatter gensidige 
rettigheder og forpligtelser for parterne

a) formålet med samarbejdet er 
tilvejebringelse af en offentlig 
serviceopgave, der tildeles alle deltagende
offentlige myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 637
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre deres 
offentlige serviceopgaver i fællesskab og 
omfatter gensidige rettigheder og 
forpligtelser for parterne

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, der fungerer som kompetent 
myndighed med henblik på i fællesskab at 
sikre organiseringen af den samme 
offentlige tjenesteydelsesopgave

Or. en

Begrundelse

Præcisering af det horisontale samarbejde.

Ændringsforslag 638
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre deres 
offentlige serviceopgaver i fællesskab og 
omfatter gensidige rettigheder og 
forpligtelser for parterne

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre deres 
offentlige serviceopgaver i fællesskab eller 
samle de midler, der er nødvendige for en 
god udførelse af dem, og omfatter 
gensidige rettigheder og forpligtelser for 
parterne

Or. fr

Ændringsforslag 639
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre deres 
offentlige serviceopgaver i fællesskab og 
omfatter gensidige rettigheder og 
forpligtelser for parterne

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre deres 
offentlige serviceopgaver i fællesskab eller 
på hinandens vegne

Or. de

Ændringsforslag 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
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ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre deres 
offentlige serviceopgaver i fællesskab og 
omfatter gensidige rettigheder og 
forpligtelser for parterne

ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre deres 
offentlige serviceopgaver i fællesskab

Or. de

Ændringsforslag 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere med henblik på at udføre 
deres offentlige serviceopgaver i 
fællesskab og omfatter gensidige 
rettigheder og forpligtelser for parterne

a) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentlig-retlig interesse. Dette princip 
finder også anvendelse på 
hjælpetjenesteydelser, der er afgørende 
for leveringen af tjenesteydelser i 
offentlighedens interesse

Or. de

Begrundelse

Begrænsningen til tjenesteydelser, som har offentlig interesse, er en konsekvens af 
Domstolens dom i sag C-480/06. Tilsvarende skal hjælpetjenesteydelser (interne 
tjenesteydelser), som en ordregivende myndighed anvender til driftsmæssige og 
administrative formål og til at organisere udførelsen af dens lovpligtige opgaver, være 
omfattet. Også disse tjenesteydelser er af almen interesse.

Ændringsforslag 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) formålet med partnerskabet er i 
offentlighedens interesse at udføre en 
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opgave, som påhviler offentlige 
myndigheder, eller at udføre sekundære 
beskæftigelsesrelaterede aktiviteter i 
henhold til artikel 2, stk. 17, der er 
nødvendige for udførelsen af de offentlige 
opgaver i offentlighedens interesse.
En samordning af opgaverne anses 
ligeledes for at være til stede, såfremt en 
lokal myndighed alene er forpligtet til at 
foretage betaling, så længe det 
pågældende samarbejde sætter den lokale 
myndighed i stand til at opfylde sine egne 
forpligtelser mere økonomisk eller mere 
effektivt.

Or. de

Ændringsforslag 643
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

udgår

Or. de

Ændringsforslag 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 645
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

b) aftalen er styret af hensyn til offentlige 
interesser, og dette kan ligeledes omfatte 
udførelsen af en supplerende opgave, som 
er nødvendig for at udføre den 
pågældende tjenesteydelse

Or. en

Ændringsforslag 646
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser og er ikke 
markedsorienteret

Or. en

Begrundelse

Præcisering af det horisontale samarbejde.

Ændringsforslag 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

b) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentlig-retlig interesse. Dette princip 
finder også anvendelse på 
hjælpetjenesteydelser, der er afgørende 
for leveringen af tjenesteydelser i 
offentlighedens interesse

Or. de

Begrundelse

Begrænsningen til tjenesteydelser, der leveres i offentlighedens interesse, som fastlagt i 
Domstolens dom i sag C-480/06, bør ligeledes omfatte interne hjælpetjenesteydelser, som en 
ordregivende myndighed anvender til driftsmæssige og administrative formål og til at 
organisere udførelsen af dens lovpligtige opgaver, og som ikke leveres til tredjeparter.

Ændringsforslag 648
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

b) aftalen er styret af hensyn til offentlige 
interesser, og tjenesteydelserne og de 
fornødne hjælpetjenesteydelser er 
forbundet hermed

Or. de

Ændringsforslag 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) opgaven udføres udelukkende af de 
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berørte offentlige myndigheder uden 
deltagelse af aktiv privat kapital

Or. de

Begrundelse

Den offentlig-retlige interesse er naturligvis af central betydning for aftalen. En henvisning til 
forbuddet mod aktiv privat kapital uddyber dog dette.

Ændringsforslag 650
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 
det åbne marked 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 651
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 
det åbne marked 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 
det åbne marked 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 653
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 
det åbne marked 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 654
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 

udgår
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det åbne marked 

Or. de

Ændringsforslag 655
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 
det åbne marked

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 20 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 
det åbne marked

Or. en

Ændringsforslag 656
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 
det åbne marked

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver ikke på det åbne marked

Or. en

Ændringsforslag 657
Heide Rühle

Forslag til direktiv



AM\916802DA.doc 97/144 PE497.782v03-00

DA

Artikel 15 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere ud over de overførsler, der 
svarer til godtgørelse af de faktiske 
omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene

udgår

Or. en

Ændringsforslag 658
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere ud over de overførsler, der 
svarer til godtgørelse af de faktiske 
omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene

udgår

Or. de

Ændringsforslag 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 

udgår
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ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere ud over de overførsler, der 
svarer til godtgørelse af de faktiske 
omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene

Or. de

Ændringsforslag 660
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere ud over de overførsler, der 
svarer til godtgørelse af de faktiske 
omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene

udgår

Or. de

Ændringsforslag 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere ud over de overførsler, der 
svarer til godtgørelse af de faktiske 
omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene

d) aftalen omfatter i det væsentlige ikke 
finansielle overførsler mellem de 
deltagende ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere ud over de 
overførsler, der svarer til godtgørelse af de 
faktiske omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene
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Or. de

Ændringsforslag 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere. 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 663
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere.

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere med undtagelse af 
lovfæstede former for privat deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 664
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere.

e) opgaven udføres udelukkende af de 
pågældende offentlige myndigheder, og
der er ingen privat deltagelse i de 
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involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere med undtagelse af 
lovfæstede former for privat deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere.

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere, med undtagelse 
af private nonprofitkapitalandele 
tilhørende de kontrollerende ordregivende 
myndigheder eller den kontrollerede 
juridiske person, der i deres egenskab af 
organer omfattet af offentlig lovgivning i 
henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 1), findes i 
visse selskaber og er ansvarlig for 
udførelsen af en offentlig serviceopgave, 
der specifikt er oprettet med henblik på at 
opfylde kravene om almen interesse, og 
som ikke er af industriel eller kommerciel 
karakter, og omfattet af gældende 
lovgivning i medlemsstaterne. 

Or. en

Ændringsforslag 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere.

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere, medmindre andet 
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er fastsat ved lov i de pågældende 
medlemsstater.

Or. de

Begrundelse

I nogle medlemsstater er den private deltagelse lovbestemt på grund af den historiske 
udvikling og de opståede strukturer. Disse former for samarbejde bør fortsat være mulige, 
men enhver anden privat deltagelse bør udelukkes i overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

Ændringsforslag 667
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere.

e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere med undtagelse af 
former for privat deltagelse af almennyttig 
karakter, der er specifikke for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
eller specifikke for den kontrollerede 
juridiske person, som deltager i visse 
sociale virksomheder, der har til opgave at 
udføre en offentlig tjenesteydelsesopgave, 
der er udviklet specifikt for at opfylde 
almennyttige, ikke-erhvervsmæssige eller 
kommercielle behov, og som er omfattet af 
gældende lovgivning i medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 668
Peter Simon

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På tidspunktet for tildelingen af 
koncessionen eller indgåelsen af aftalen 
dokumenteres det, at der ikke forekommer 
privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4. 

udgår

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

Or. de

Ændringsforslag 669
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På tidspunktet for tildelingen af 
koncessionen eller indgåelsen af aftalen 
dokumenteres det, at der ikke forekommer 
privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På tidspunktet for tildelingen af 
koncessionen eller indgåelsen af aftalen 
dokumenteres det, at der ikke forekommer 

udgår
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privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4. 

Or. de

Ændringsforslag 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På tidspunktet for tildelingen af 
koncessionen eller indgåelsen af aftalen 
dokumenteres det, at der ikke forekommer 
privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 672
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På tidspunktet for tildelingen af 
koncessionen eller indgåelsen af aftalen 
dokumenteres det, at der ikke forekommer 
privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4.

5. På tidspunktet for tildelingen af 
koncessionen eller indgåelsen af aftalen 
dokumenteres alle betingelser som 
omhandlet i stk. 1-4.

Or. en

Begrundelse

Alle betingelserne skal verificeres, ikke blot den private deltagelse.

Ændringsforslag 673
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 674
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 675
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted med 
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deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

undtagelse af lovfæstede former for privat 
deltagelse. Ved privat deltagelse åbnes 
igangværende koncessioner for 
konkurrence gennem almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 676
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor
de heri angivne kumulative betingelser 
ikke længere er opfyldt, hvilket medfører, 
at igangværende koncessioner åbnes for 
konkurrence gennem almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor
de heri angivne kumulative betingelser 
ikke er opfyldt, hvilket medfører, at
igangværende koncessioner, der er indgået 
efter dette direktivs ikrafttræden, åbnes
for konkurrence gennem almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

Or. en
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Ændringsforslag 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder efter direktivets 
ikrafttræden ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

Or. de

Ændringsforslag 679
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende 
koncessioner for konkurrence gennem 
almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer, 
medmindre den private deltagelse i den 
juridiske person, hvilket omdanner denne 
til et associeret selskab, er erhvervet ved 
en af de procedurer, som er fastsat i dette 
direktiv eller i direktiverne (til afløsning 
af direktiv 2004/18/EF).

Or. es
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Ændringsforslag 680
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller
tjenesteydelserne sammen med et rimeligt 
afkast på den investerede kapital.

Koncessionernes varighed er begrænset. 
Denne varighed vurderes af 
koncessionsgiveren ud fra de bygge- og
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, som 
koncessionshaveren anmodes om at 
udføre. Når udgifterne til investeringer 
skal overholdes af koncessionshaver, skal 
varigheden af en koncession afspejle 
arten og beløbet af de pågældende 
investeringer, både de oprindelige og 
eventuelle yderligere investeringer under 
koncessionens levetid, og den normale 
afskrivningsperiode bør ligeledes tages 
med i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 681
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital.

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de
indledende og efterfølgende foretagne 
investeringer i driften af bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital.

Or. it
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Ændringsforslag 682
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne sammen med et rimeligt 
afkast på den investerede kapital.

Koncessionens varighed er tidsbegrænset. 
Kontraktens varighed tager hensyn til den 
tid, der er nødvendig for, at 
koncessionshaveren kan få dækket sine 
driftsomkostninger og investeringer, 
sikres en indtjening og nå de mål, som 
koncessionsgiveren har fastsat, navnlig 
hvad angår udførelsen af den pågældende 
tjenesteydelse.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af koncessionernes varighed for at tage hensyn til koncessioners karakter. Det er 
vigtigt at inkorporere kriteriet om udførelsen af tjenesteydelsen. Det synes desuden 
unødvendigt at skelne mellem koncessioner på bygge- og anlægsarbejder og koncessioner på 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne
sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital.

Koncessionens varighed er blandt andre 
faktorer begrænset til den tid, der anslås at 
være nødvendig, for at koncessionshaveren 
kan genvinde de foretagne investeringer i 
driften af bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne, under hensyntagen til 
andre objektive kriterier, såsom den 
offentlige interesse i opretholdelsen af en 
konstant forsyning af høj kvalitet eller en 
økologisk og socialt bæredygtig udførelse 
af tjenesteydelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller
tjenesteydelserne sammen med et rimeligt 
afkast på den investerede kapital.

1. Koncessionerne har en begrænset
varighed. Denne varighed vurderes af 
koncessionsgiveren ud fra de bygge- og
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, som 
koncessionshaveren anmodes om at 
udføre.

Når investeringerne pålægges 
koncessionshaveren, tager koncessionens 
varighed hensyn til arten og størrelsen af 
disse investeringer og kan i dette tilfælde 
ikke overskride den normale 
afskrivningsperiode.
Hvis koncessionshaveren ikke pålægges 
investeringer, tager koncessionens 
varighed hensyn til den tid, der anslås at 
være nødvendig for at nå de mål, der er 
fastsat i kontrakten, navnlig hvad angår 
udførelsen af den pågældende 
tjenesteydelse.
2. Afskrivningsperiodens normale 
varighed svarer til den varighed, der 
normalt forventes, for at 
koncessionshaveren kan dække sine 
investeringsomkostninger og sikre et 
rimeligt afkast på den investerede kapital.

Or. fr

Begrundelse

Ændring af ordførerens ændringsforslag 106. Afskrivningsperiodens normale varighed svarer 
til den varighed, der er nødvendig, for at koncessionshaveren kan dække sine 
investeringsomkostninger og ikke sine driftsomkostninger. Driftsomkostningerne udgør en del 
af den økonomiske risiko, som koncessionshaveren påtager sig.



PE497.782v03-00 110/144 AM\916802DA.doc

DA

Ændringsforslag 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For koncessioner, der varer mere end fem 
år, må koncessionens maksimale varighed 
ikke overstige den tid, der anslås at være 
nødvendig, for at koncessionshaveren kan 
genvinde de indledende og efterfølgende 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne sammen med et rimeligt 
afkast på den investerede kapital. Dette 
skøn udarbejdes med rimelighed af den 
ordregivende myndighed eller ordregiver 
på tidspunktet for afsendelsen af 
koncessionsbekendtgørelsen eller, såfremt 
der ikke kræves et sådant skøn, anvendes 
et skøn af varigheden på det tidspunkt, 
hvor den ordregivende myndighed eller 
ordregiveren indleder 
koncessionstildelingsproceduren ved 
eksempelvis at kontakte økonomiske 
aktører i forbindelse med indkøbet. 

Or. en

Begrundelse

Dette har til formål at gøre det klart, at koncessionens varighed ikke er en eksakt videnskab, 
samt argumentere for, at hvis koncessionsgiveren agerer med rimelighed, bør 
myndighedernes skøn kunne accepteres.

Ændringsforslag 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
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Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne bestemmelse anfægter ikke 
bestemmelserne i artikel 42.

Or. en

Begrundelse

Dette tillæg er relevant i forbindelse med de foreslåede ændringer af artikel 42.

Ændringsforslag 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser
Koncessioner vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og 
som er omfattet af dette direktiv, er 
underlagt forpligtelsen i artikel 26, stk. 3, 
og artikel 27, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 688
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessioner vedrørende sociale Koncessioner vedrørende sociale 
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tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og 
som er omfattet af dette direktiv, er 
underlagt forpligtelsen i artikel 26, stk. 3, 
og artikel 27, stk. 1.

tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og 
som er omfattet af dette direktiv, er kun
underlagt forpligtelsen i artikel 27, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Som et slags alternativ, hvis undtagelsen ikke accepteres.

Ændringsforslag 689
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessioner vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og 
som er omfattet af dette direktiv, er 
underlagt forpligtelsen i artikel 26, stk. 3, 
og artikel 27, stk. 1.

Koncessioner vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og 
som er omfattet af dette direktiv, er 
underlagt de reducerede forpligtelser i 
artikel 26, stk. 3, og artikel 27, stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessioner vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og 
som er omfattet af dette direktiv, er 
underlagt forpligtelsen i artikel 26, stk. 3, 
og artikel 27, stk. 1.

Koncessioner vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og 
som er omfattet af dette direktiv, er kun
underlagt forpligtelsen i artikel 26, stk. 3, 
og artikel 27, stk. 1.
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Or. en

Begrundelse

Der er tale om en vigtig præcision af kravene.

Ændringsforslag 691
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koncessioner, der vedrører både 
tjenesteydelser som defineret i artikel 17 
og andre tjenesteydelser, tildeles i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der gælder for den type tjenesteydelser, 
der kendetegner den pågældende 
kontrakts primære genstand.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 692
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med blandede kontrakter, 
jf. stk. 1 og 2, fastsættes den primære 
genstand ved en sammenligning af 
værdierne af de pågældende 
tjenesteydelser eller varer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 693
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kontraktgenstanden er 
koncessioner, der er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre 
elementer, der ikke er omfattet af dette 
direktiv eller af direktiverne [erstatter 
direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF] eller 
2009/81/EF, tildeles den del af 
kontrakten, som består af en koncession 
omfattet af dette direktiv, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv. Hvis de forskellige dele af 
kontrakten imidlertid ikke objektivt kan 
adskilles, afgøres anvendelsen af dette 
direktiv på grundlag af kontraktens 
primære genstand.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kontraktgenstanden er 
koncessioner, der er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der ikke er omfattet af dette direktiv eller 
af direktiverne [erstatter direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF] eller 
2009/81/EF, tildeles den del af kontrakten, 
som består af en koncession omfattet af 
dette direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv. Hvis de 
forskellige dele af kontrakten imidlertid 
ikke objektivt kan adskilles, afgøres 
anvendelsen af dette direktiv på grundlag 
af kontraktens primære genstand.

4. Med forbehold af afsnit 5a(nyt) og 
5b(nyt) gælder det, at hvis
kontraktgenstanden er koncessioner, der er 
omfattet af dette direktiv, samt indkøb eller 
andre elementer, der er omfattet af 
direktiverne [erstatter direktiv 2004/17/EF 
og 2004/18/EF], tildeles den del af 
kontrakten, som består af en koncession 
omfattet af dette direktiv, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv. Hvis de forskellige dele af 
kontrakten imidlertid ikke objektivt kan 
adskilles, afgøres anvendelsen af dette 
direktiv på grundlag af kontraktens 
primære genstand.



AM\916802DA.doc 115/144 PE497.782v03-00

DA

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker 
overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) 
samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.

Ændringsforslag 695
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kontraktgenstanden er 
koncessioner, der er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der ikke er omfattet af dette direktiv eller 
af direktiverne [erstatter direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF] eller 
2009/81/EF, tildeles den del af kontrakten, 
som består af en koncession omfattet af 
dette direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv. Hvis de 
forskellige dele af kontrakten imidlertid 
ikke objektivt kan adskilles, afgøres 
anvendelsen af dette direktiv på grundlag 
af kontraktens primære genstand.

4. Hvis kontraktgenstanden er 
koncessioner, der er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der ikke er omfattet af dette direktiv eller 
af direktiverne [erstatter direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF] eller 
2009/81/EF, afgøres anvendelsen af dette 
direktiv på grundlag af kontraktens 
primære genstand.

Or. es

Ændringsforslag 696
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kontraktgenstanden er 
koncessioner, der er omfattet af dette 

4. Hvis kontraktgenstanden er 
koncessioner, der er omfattet af dette 
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direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der ikke er omfattet af dette direktiv eller 
af direktiverne [erstatter direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF] eller 
2009/81/EF, tildeles den del af kontrakten, 
som består af en koncession omfattet af 
dette direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv. Hvis de 
forskellige dele af kontrakten imidlertid 
ikke objektivt kan adskilles, afgøres 
anvendelsen af dette direktiv på grundlag 
af kontraktens primære genstand.

direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der ikke er omfattet af dette direktiv eller 
af direktiverne [erstatter direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF] eller 
2009/81/EF, tildeles den del af kontrakten, 
som består af en koncession omfattet af 
dette direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv. Hvis de 
forskellige dele af kontrakten imidlertid 
ikke objektivt kan adskilles, afgøres 
anvendelsen af dette direktiv på grundlag 
af kontraktens primære genstand, jf. dog 
bestemmelserne i EU-lovgivningen.

Or. fr

Begrundelse

Hensyntagen til sektorspecifik lovgivning.

Ændringsforslag 697
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med hensyn til koncessioner, der er 
omfattet af dette direktiv, og kontrakter, 
der er omfattet af [direktiv 2004/18/EF 
eller 2004/17/EF] eller 2009/81/EF, tildeles 
den del af kontrakten, som består af en
koncession omfattet af dette direktiv, i 
henhold til bestemmelserne i dette 
direktiv.

5. Med hensyn til koncessioner, der er 
omfattet af dette direktiv, og kontrakter, 
der er omfattet af [direktiv 2004/18/EF 
eller 2004/17/EF] eller 2009/81/EF,
afgøres anvendelsen af dette direktiv på 
grundlag af kontraktens primære 
genstand.

Hvis de forskellige dele af sådanne 
kontrakter ikke objektivt kan adskilles, 
afgøres anvendelsen af dette direktiv på 
grundlag af kontraktens primære 
genstand.

Or. es
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Ændringsforslag 698
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til koncessioner, der er 
omfattet af dette direktiv, og kontrakter, 
der er omfattet af [direktiv 2004/18/EF 
eller 2004/17/EF] eller 2009/81/EF, 
tildeles den del af kontrakten, som består 
af en koncession omfattet af dette direktiv, 
i henhold til bestemmelserne i dette 
direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 799
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til koncessioner, der er 
omfattet af dette direktiv, og kontrakter, 
der er omfattet af [direktiv 2004/18/EF 
eller 2004/17/EF] eller 2009/81/EF, 
tildeles den del af kontrakten, som består af 
en koncession omfattet af dette direktiv, i 
henhold til bestemmelserne i dette direktiv.

Med hensyn til koncessioner, der er 
omfattet af dette direktiv, og kontrakter, 
der er omfattet af [direktiv 2004/18/EF 
eller 2004/17/EF], tildeles den del af 
kontrakten, som består af en koncession 
omfattet af dette direktiv, i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker 
overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) 
samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.
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Ændringsforslag 700
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de forskellige dele af sådanne 
kontrakter ikke objektivt kan adskilles, 
afgøres anvendelsen af dette direktiv på 
grundlag af kontraktens primære 
genstand.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I forbindelse med kontrakter om 
koncessioner, der er omfattet af dette 
direktiv og direktiv 2009/81/EF, samt 
koncessioner eller andre elementer, der 
ikke er omfattet af nogen af de to 
direktiver, er kontrakten ikke omfattet af 
dette direktiv, forudsat at tildelingen af en 
enkelt kontrakt er berettiget af objektive 
årsager. Beslutningen om at tildele en 
enkel kontrakt må dog ikke træffes med 
det formål at udelukke kontrakter fra 
dette direktivs anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker 
overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) 
samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.
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Ændringsforslag 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Hvis de forskellige dele af sådanne 
kontrakter ikke objektivt kan adskilles, 
afgøres anvendelsen af dette direktiv på 
grundlag af kontraktens primære 
genstand.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker 
overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) 
samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.

Ændringsforslag 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. I forbindelse med kontrakter om 
koncessioner, som er omfattet af dette 
direktiv, samt koncessioner eller andre 
elementer, der er omfattet af direktiv 
2009/81/EF, tildeles kontrakten i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2009/81/EF, forudsat at 
tildelingen af en enkelt kontrakt er 
berettiget af objektive årsager.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker 
overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) 
samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.

Ændringsforslag 704
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Valget mellem at tildele en enkelt 
koncession og at tildele flere særskilte 
koncessioner må dog ikke foretages med 
det formål at udelukke koncessionen fra 
dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 705
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en af de aktiviteter, der er 
genstanden for den koncession, som er 
underlagt dette direktiv, er opført i bilag 
III, og den anden ikke er opført deri, og 
hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, 
hvilken aktivitet der udgør kontraktens 
hovedgenstand, tildeles koncessionen i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der gælder for koncessioner tildelt af 
ordregivende myndigheder.

udgår

Or. en



AM\916802DA.doc 121/144 PE497.782v03-00

DA

Ændringsforslag 706
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en af de aktiviteter, der er 
genstanden for den koncession, som er 
underlagt dette direktiv, er opført i bilag 
III, og den anden ikke er opført deri, og 
hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, 
hvilken aktivitet der udgør kontraktens 
hovedgenstand, tildeles koncessionen i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der gælder for koncessioner tildelt af 
ordregivende myndigheder.

2. Hvis en af de aktiviteter, der er 
genstanden for den koncession, som er 
underlagt dette direktiv, er opført i bilag 
III, og den anden ikke er opført deri, og 
hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, 
hvilken aktivitet der udgør kontraktens 
hovedgenstand, tildeles koncessionen i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der gælder for koncessioner tildelt af 
ordregivende myndigheder, jf.
bestemmelserne i EU-lovgivningen.

Or. fr

Begrundelse

Hensyntagen til sektorspecifik lovgivning.

Ændringsforslag 707
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en af de aktiviteter, kontrakten 
eller koncessionen omfatter, er underlagt 
dette direktiv, og den anden hverken er 
underlagt nærværende direktiv eller 
direktiv 2004/18/EF eller [direktiv 
2004/18/EF eller 2004/17/EF] eller 
2009/81/EF22, og hvis det ikke er muligt 
objektivt at afgøre, hvilken aktivitet der 
udgør kontraktens eller koncessionens 
hovedgenstand, skal kontrakten eller 

udgår
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koncessionen tildeles i overensstemmelse 
med nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 708
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i koncessionstildelingsprocedurer 
være forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
koncessioner skal udføres inden for 
rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse, hvis mere end 30 % af de 
beskæftigede i disse værksteder, hos disse 
økonomiske operatører eller i disse 
programmer er handicappede eller dårligt 
stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i koncessionstildelingsprocedurer 
være forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
koncessioner skal udføres inden for 
rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse, hvis mere end 30 % af de 
beskæftigede i disse værksteder, hos disse 
økonomiske operatører eller i disse 
programmer er handicappede og/eller
dårligt stillede personer. "Dårligt stillede 
personer" omfatter bl.a.: arbejdsløse, 
personer med særlige 
integrationsproblemer, personer med 
risiko for udstødelse, medlemmer af 
sårbare grupper og medlemmer af dårligt 
stillede minoriteter. 
Koncessionsbekendtgørelsen skal 
indeholde oplysning herom. 

Or. en

Ændringsforslag 709
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv



AM\916802DA.doc 123/144 PE497.782v03-00

DA

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i koncessionstildelingsprocedurer 
være forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
koncessioner skal udføres inden for 
rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse, hvis mere end 30 % af de 
beskæftigede i disse værksteder, hos disse
økonomiske operatører eller i disse
programmer er handicappede eller dårligt 
stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i koncessionstildelingsprocedurer 
være forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
koncessioner skal udføres inden for 
rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse, hvis disse værksteder, 
økonomiske operatører eller programmer
ansætter handicappede og/eller dårligt 
stillede personer. Dårligt stillede personer 
omfatter bl.a.: arbejdsløse, personer med 
indvandringsbaggrund, personer med 
risiko for udstødelse, medlemmer af 
sårbare grupper, langtidssygemeldte og 
medlemmer af dårligt stillede minoriteter.

Or. en

Ændringsforslag 710
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionsbekendtgørelsen skal 
indeholde oplysning herom.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 711
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner om forskning 
og udvikling med CPV-referencenumre 
73000000-2 til 73436000-7, bortset fra 
73200000-4, 73210000-7 og 73220000-0, 
såfremt følgende to betingelser begge er 
opfyldt:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner om forskning 
og udvikling med CPV-referencenumre 
73000000-2 til 73436000-7, bortset fra 
73200000-4, 73210000-7 og 73220000-0.

Or. en

Ændringsforslag 712
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbyttet udelukkende tilhører den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren til brug for egen virksomhed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 713
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenesteydelsen i fuldt omfang betales 
af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 714
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 46 
vedrørende referencenumrene i denne 
artikel, når ændringer af CPV-
nomenklaturen skal afspejles i dette 
direktiv, og de ikke medfører ændring af 
anvendelsesområdet for dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 715
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 46 
vedrørende referencenumrene i denne 
artikel, når ændringer af CPV-
nomenklaturen skal afspejles i dette 
direktiv, og de ikke medfører ændring af 
anvendelsesområdet for dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 716
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
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Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Økonomiske aktører, som i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 
er etableret, har ret til at levere den 
pågældende ydelse, kan ikke afvises alene 
med den begrundelse, at det i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
koncessionen tildeles, kunne kræves, at de 
skal være enten en fysisk eller en juridisk 
person.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 717
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Økonomiske aktører, som i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 
er etableret, har ret til at levere den 
pågældende ydelse, kan ikke afvises alene 
med den begrundelse, at det i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
koncessionen tildeles, kunne kræves, at de 
skal være enten en fysisk eller en juridisk 
person.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 718
Lara Comi

Forslag til direktiv
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Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tildelingen af koncessioner skal sikre 
de små og mellemstore virksomheders 
deltagelse og inddragelse.

Or. it

Ændringsforslag 719
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere.

3. Grupper af økonomiske aktører, 
herunder konsortier af virksomheder, kan 
være tilbudsgivere eller ansøgere.

Or. it

Ændringsforslag 720
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere må ikke fastsætte specifikke 
betingelser for sådanne gruppers 
deltagelse i 
koncessionstildelingsprocedurer, som ikke 
pålægges individuelle ansøgere. I 
forbindelse med afgivelse af en ansøgning 
eller et bud kan ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere ikke 
kræve, at grupper af økonomiske aktører 
antager en bestemt retlig form.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere må ikke fastsætte specifikke 
betingelser for sådanne gruppers 
deltagelse i 
koncessionstildelingsprocedurer, som ikke 
pålægges individuelle ansøgere. I 
forbindelse med afgivelse af en ansøgning 
eller et bud kan ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere ikke 
kræve, at grupper af økonomiske aktører 
antager en bestemt retlig form.

udgår

Or. de

Begrundelse

Ordregivernes fleksibilitet bliver unødigt indskrænket af bestemmelserne i dette stykke. 
Merværdien ved en sådan regulering er til gengæld ikke åbenlys.

Ændringsforslag 722
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 27 og 35 i dette 

1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede
koncessionskontrakter og om meddelelse 
til ansøgere og tilbudsgivere, som er 
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direktiv, må den ordregivende myndighed
ikke offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de har betegnet som fortrolige, herunder 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder
og fortrolige aspekter af tilbud.

omhandlet i artikel 27 og 35 i dette 
direktiv, må koncessionsgiveren ikke 
offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de har betegnet som fortrolige, navnlig
tekniske hemmeligheder og
forretningshemmeligheder. Manglende 
overholdelse af dette krav stiller 
koncessionsgiver til ansvar herfor.

Or. en

Ændringsforslag 723
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 27 og 35 i dette 
direktiv, må den ordregivende myndighed 
ikke offentliggøre oplysninger, som de
økonomiske aktører har fremsendt, og 
som de har betegnet som fortrolige, 
herunder men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, 
forretningshemmeligheder og fortrolige 
aspekter af tilbud.

1. Medmindre andet fremgår af dette 
direktiv eller den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 27 og artikel 35
i dette direktiv, og i overensstemmelse med 
national lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset, 
komplet og gratis adgang til de indgåede 
kontrakter. Adgang til bestemte dele af 
kontrakterne kan afvises, hvis 
offentliggørelse af dem ville være til 
hinder for retshåndhævelse, på anden 
måde ville være i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade
økonomiske operatørers – offentliges eller 
privates – legitime kommercielle 
interesser eller ville hindre en loyal 
konkurrence mellem operatørerne.

Adgang til de dele, der må frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist.
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Den ansøger, der indgiver en ansøgning 
om adgang til en kontrakt, behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysningerne skal have 
ret til at offentliggøre disse. 

Or. de

Ændringsforslag 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 27 og 35 i dette 
direktiv, må den ordregivende myndighed
ikke offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de har betegnet som fortrolige, herunder 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder 
og fortrolige aspekter af tilbud.

1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede
koncessionskontrakter og om meddelelse 
til ansøgere og tilbudsgivere, som er 
omhandlet i artikel 27 og 35 i dette 
direktiv, må koncessionsgiveren ikke 
offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de med rimelighed har betegnet som 
fortrolige, herunder men ikke begrænset til 
tekniske hemmeligheder, 
forretningshemmeligheder og fortrolige 
aspekter af tilbud.

Manglende overholdelse af dette krav 
stiller koncessionsgiver til ansvar herfor.
Denne artikel forhindrer ikke 
offentliggørelse af kontrakter, der er 
indgået, herunder af alle efterfølgende 
ændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 725
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere kan pålægge økonomiske 
aktører krav om beskyttelse af oplysninger 
af fortrolig karakter, som de ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere stiller 
til rådighed under hele 
koncessionstildelingsproceduren.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 726
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere kan pålægge økonomiske 
aktører krav om beskyttelse af oplysninger 
af fortrolig karakter, som de ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere stiller 
til rådighed under hele 
koncessionstildelingsproceduren.

2. Koncessionsgiveren kan pålægge 
økonomiske aktører krav om beskyttelse af 
oplysninger af fortrolig karakter, som den
stiller til rådighed under hele 
koncessionstildelingsproceduren.

Manglende overholdelse af dette krav 
stiller den økonomiske aktør til ansvar 
herfor.

Or. en

Ændringsforslag 727
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
[...]

Or. en

Ændringsforslag 728
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De værktøjer, der bruges til elektronisk 
kommunikation, og deres tekniske 
karakteristika skal være ikke-
diskriminerende, almindeligt tilgængelige 
og funktionelt kompatible med 
almindeligt anvendte produkter inden for 
informations- og 
kommunikationsteknologi og må ikke 
begrænse økonomiske aktørers adgang til 
koncessionstildelingsproceduren. De 
tekniske detaljer og karakteristika for 
udstyr til elektronisk modtagelse, der 
anses for at være i overensstemmelse med 
første afsnit i dette stykke, er anført i bilag 
XII.

udgår

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 46 med 
henblik på at ændre reglerne og de 
tekniske bestemmelser som omhandlet i 
bilag XII, der skyldes den tekniske 
udvikling eller administrative årsager.
For at sikre interoperabilitet mellem de 
tekniske formater samt mellem processen 
og meddelelsesstandarderne, især i en 
grænseoverskridende sammenhæng 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 46 med 
henblik på at fastlægge den obligatoriske 
anvendelse af særlige tekniske standarder, 
i det mindste med hensyn til anvendelsen 
af elektronisk fremsendelse, elektroniske 
kataloger og metoder for elektronisk 
certificering. 

Or. en

Ændringsforslag 729
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere kan om nødvendigt kræve, at 
der skal anvendes redskaber, som ikke er 
alment tilgængelige, hvis de giver 
alternative adgangsmuligheder.

udgår

Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere anses for at tilbyde 
formålstjenlige alternative 
adgangsmetoder, når: 
a) de giver fri, direkte og fuld elektronisk 
adgang til disse redskaber fra datoen for 
bekendtgørelsens offentliggørelse i 
overensstemmelse med bilag IX eller fra 
den dato, hvor opfordringer til at bekræfte 
interesse sendes; det angives i teksten til 
bekendtgørelsen eller opfordringen til at 
bekræfte interesse, på hvilken 
internetadresse disse redskaber kan findes
b) de sikrer, at tilbudsgivere, der er 
etableret i andre medlemsstater end den 
ordregivende myndigheds medlemsstat, 
kan få adgang til koncessions-
tildelingsproceduren ved hjælp af 
foreløbige tokens, som stilles frit til 
rådighed online
c) de har en alternativ kanal til 
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elektronisk indgivelse af tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 730
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Følgende regler gælder for systemer til 
elektronisk fremsendelse og modtagelse af 
tilbud og for systemer til elektronisk 
fremsendelse og modtagelse af 
ansøgninger:

udgår

a) oplysninger vedrørende de 
specifikationer, der er nødvendige for 
elektronisk afgivelse af tilbud og 
elektronisk indgivelse af ansøgninger om 
deltagelsen, herunder kryptering og 
tidsstempling, skal være tilgængelige for 
de berørte parter
b) systemer, elektroniske 
certificeringsmetoder og elektroniske 
signaturer skal overholde kravene i bilag 
XII
c) ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere skal angive det sikker-
hedsniveau, der er nødvendigt for de 
elektroniske kommunikationsmidler i de 
forskellige faser af den fulgte 
koncessionstildelingsprocedure; niveauet 
skal stå i forhold til de tilknyttede risici
d) hvis der kræves avancerede 
elektroniske signaturer som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/93/EF, skal de ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere 
acceptere24 signaturer, som er baseret på 
et kvalificeret certifikat, der er anført på 
positivlisten i overensstemmelse med 
Europa-Kommissionens beslutning 
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2009/767/EF25, med eller uden et sikkert 
signaturgenereringssystem, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:
i) den ordregivende myndighed opretter 
det nødvendige format for elektroniske 
signaturer på grundlag af de formater, 
Kommissionen har fastsat i afgørelse 
2011/130/EU26, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at kunne behandle 
disse formater teknisk
ii) når et tilbud er underskrevet ved hjælp 
af et autoriseret certifikat, som er opført 
på positivlisten, kan der ikke anføres 
yderligere krav, som kan forhindre 
tilbudsgivernes brug af disse 
underskrifter.

Or. en

Ændringsforslag 731
Liisa Jaakonsaari

Forslag til direktiv
Titel 2 – kapitel – 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel -I
Generelle principper
Artikel -26
Koncessionsgiverens frihed til at 
organisere proceduren
Koncessionsgiveren har ret til frit at 
organisere den procedure, der fører til 
valget af koncessionshaveren, med 
forbehold af overholdelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv, og de to 
eneste obligatoriske faser er 
offentliggørelsen af en 
koncessionsbekendtgørelse i begyndelsen 
af proceduren, undtagen i de tilfælde, der 
er omhandlet i artikel 17 og 26, stk. 5, og 
offentliggørelsen af en bekendtgørelse om 
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koncessionstildeling i slutningen af 
proceduren.
Koncessionsgiveren kan tilføje 
mellemliggende faser i løbet af 
tildelingsproceduren, såsom afsendelse af 
en opfordring til at afgive bud til de 
ansøgere, der i givet fald har svaret på 
koncessionsbekendtgørelsen.
Artikel -26a
Generelle principper
1. Koncessionstildelingen sker på 
grundlag af kriterier, som opstilles af 
koncessionsgiveren i overensstemmelse 
med artikel 38a, hvis følgende betingelser 
alle er opfyldt:
a) tilbuddet opfylder de krav, betingelser 
og kriterier, der er fastsat i 
koncessionsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at afgive tilbud og i 
koncessionsdokumenterne
b) tilbuddet gives af en tilbudsgiver, som
i) ikke er udelukket fra at deltage i 
tildelingsproceduren i henhold til artikel 
36, stk. 5 og 7, og artikel 39, stk. 8, og
ii) opfylder de udvælgelseskriterier, som 
er opstillet af koncessionsgiveren i 
henhold til artikel 36, stk. 2 og 3.
2. Under koncessionstildelingsproceduren 
behandler koncessionsgiveren 
økonomiske aktører ens og handler på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde. 
Den udøver især ikke forskelsbehandling 
ved at give oplysninger, som kan stille 
nogle ansøgere eller tilbudsgivere bedre 
end andre. Koncessionen må ikke 
udformes med det formål at udelukke 
denne fra direktivets anvendelsesområde 
eller kunstigt indskrænke konkurrencen.
3. Koncessionsgiveren og økonomiske 
aktører overholder forpligtelser med 
hensyn til social beskyttelse, 
beskæftigelsessikkerhed og arbejdsvilkår, 
som gælder på det sted, hvor 
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koncessionen udføres, som fastsat af 
kollektive overenskomster, national 
lovgivning og internationale 
arbejdsstandarder.
Koncessionsgiveren har fuld frihed til at 
fastsætte sociale og miljømæssige kriterier 
i udbudsdokumenterne, der rækker ud 
over disse forpligtelser. Dette indebærer 
overholdelse af ILO-konvention nr. 94, 
også selv om konventionen ikke er 
gennemført i national ret.

Or. en

Ændringsforslag 732
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel -26 og -26 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -26
Koncessionsgiverens frihed til at 

organisere proceduren
Koncessionsgiveren har ret til frit at 
organisere den procedure, der fører til 
valget af koncessionshaveren, med 
forbehold af overholdelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv, og de to 
eneste obligatoriske faser er 
offentliggørelsen af en 
koncessionsbekendtgørelse i begyndelsen 
af proceduren, undtagen i de tilfælde, der 
er omhandlet i artikel 17 og 26, stk. 5, og 
offentliggørelsen af en bekendtgørelse om 
koncessionstildeling i slutningen af 
proceduren.
Koncessionsgiveren kan tilføje 
mellemliggende faser i løbet af 
tildelingsproceduren, som f.eks. 
afsendelse af en opfordring til at afgive 
tilbud til de ansøgere, der i givet fald har 
svaret på koncessionsbekendtgørelsen.
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Artikel - 26a
Almindelige principper

1. Koncessionstildelingen sker på 
grundlag af kriterier, som opstilles af 
koncessionsgiveren i overensstemmelse 
med artikel 38a, hvis følgende betingelser 
alle er opfyldt:
a) tilbuddet opfylder de krav, betingelser 
og kriterier, der er fastsat i 
koncessionsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at afgive tilbud og i 
koncessionsdokumenterne
b) tilbuddet afgives af en tilbudsgiver, som
i) ikke er udelukket fra at deltage i 
tildelingsproceduren i henhold til artikel 
36, stk. 5 og 7, og med forbehold af artikel 
39, stk. 8
ii) opfylder de udvælgelseskriterier, som 
er opstillet af koncessionsgiveren i 
henhold til artikel 36, stk. 2 og 3.
2. Under koncessionstildelingsproceduren 
behandler koncessionsgiveren de 
økonomiske aktører ens og handler på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde. 
Han eller hun udøver især ikke 
forskelsbehandling ved at give 
oplysninger, som kan stille nogle 
ansøgere eller tilbudsgivere bedre end 
andre. Koncessionstildelingsproceduren 
må ikke udformes med det formål at 
udelukke denne fra direktivets 
anvendelsesområde eller kunstigt 
indskrænke konkurrencen.
3. Koncessionsgiveren sikrer sig, at den 
økonomiske aktør overholder gældende 
forpligtelser i tilknytning til social 
sikkerhed og arbejdsvilkår i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning og overenskomster på det sted, 
hvor koncessionen udføres, idet denne 
samtidig har mulighed for at fastsætte 
supplerende sociale og miljømæssige 
kriterier.
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Or. fr

Begrundelse

Tilføjelse af et afsnit om overholdelse af de sociale rettigheder i artikel -26, der er omfattet af 
den nye tekststruktur, som ordføreren foreslår.

Ændringsforslag 733
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koncessionsbekendtgørelser skal 
indeholde de i bilag IV omhandlede 
oplysninger og eventuelle andre 
oplysninger, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren måtte 
finde hensigtsmæssige i henhold til 
standardformularerne.

2. Koncessionsbekendtgørelser skal 
indeholde de i bilag IV omhandlede 
oplysninger og eventuelle andre 
oplysninger, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren måtte 
finde hensigtsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 734
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Koncessionsgiveren og økonomiske 
aktører overholder forpligtelser med 
hensyn til social beskyttelse, 
beskæftigelsessikkerhed og arbejdsvilkår, 
som gælder på det sted, hvor 
koncessionen udføres, som fastsat af 
kollektive overenskomster, national 
lovgivning og internationale 
arbejdsstandarder.
Koncessionsgiveren har fuld frihed til at 
fastsætte sociale og miljømæssige kriterier 
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i udbudsdokumenterne, der rækker ud 
over disse forpligtelser. Dette indebærer 
overholdelse af ILO-konvention nr. 94, 
også selv om konventionen ikke er 
gennemført i national ret.

Or. en

Ændringsforslag 735
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere, som ønsker at tildele en 
koncession vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser tilkendegiver deres hensigt 
herom gennem offentliggørelsen af en 
forhåndsmeddelelse snarest muligt efter 
regnskabsårets begyndelse. 
Bekendtgørelserne indeholder de 
oplysninger, der er angivet i bilag XIII. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere, som ønsker at tildele en 
koncession vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser tilkendegiver deres hensigt 
herom gennem offentliggørelsen af en 
forhåndsmeddelelse snarest muligt efter 

3. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere, som ønsker at tildele en 
koncession vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser angivet i bilag X
tilkendegiver deres hensigt herom gennem 
offentliggørelsen af en forhåndsmeddelelse 
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regnskabsårets begyndelse. 
Bekendtgørelserne indeholder de 
oplysninger, der er angivet i bilag XIII.

snarest muligt efter regnskabsårets 
begyndelse. Bekendtgørelserne indeholder 
de oplysninger, der er angivet i bilag XIII.

Or. en

Begrundelse

Manglende reference.

Ændringsforslag 737
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udfærdiger disse 
standardformularer. De tilknyttede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 48.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 738
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset stk. 1, er ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere ikke 
forpligtede til at offentliggøre en 
koncessionsbekendtgørelse:

udgår

a) hvis der i forbindelse med en 
koncessionsprocedure ikke afgives egnede 
tilbud, eller modtages egnede 
ansøgninger, forudsat at de oprindelige 
vilkår for koncessionskontrakten ikke 
ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 
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nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84 i direktiv [erstatter 
direktiv 2004/17/EF], forelægges disse en 
rapport
b) hvis bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne kun kan leveres af en 
bestemt økonomisk aktør på grund af 
manglende konkurrence af tekniske 
årsager, beskyttelse af patenter, 
ophavsrettigheder eller andre 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller 
beskyttelse af andre eksklusive 
rettigheder, eller når der ikke findes et 
rimeligt alternativ og den manglende 
konkurrence ikke er resultatet af en 
kunstig indsnævring af parametrene for 
tildeling af koncessioner 
c) hvis der ved nye bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der 
er en gentagelse af tilsvarende 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, og som overdrages til den 
økonomiske aktør, der blev tildelt den 
oprindelige kontrakt af de samme 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere i henhold til stk. 1, forudsat at 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er i overensstemmelse med 
det grundlæggende projekt for den 
oprindelige koncession. Det 
grundlæggende projekt skal angive 
omfanget af eventuelle yderligere bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og 
betingelserne for tildelingen heraf.

Or. en

Begrundelse

Forslaget er alt for detaljeret og øger derfor risikoen for fejl i forbindelse med tildelingen af 
koncessionskontrakter. Forpligtelsen til at offentliggøre en bekendtgørelse om 
koncessionstildeling er tilstrækkelig.

Ændringsforslag 739
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1, er ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere ikke 
forpligtede til at offentliggøre en 
koncessionsbekendtgørelse:

Uanset stk. 1, er ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere ikke 
forpligtede til at offentliggøre en 
koncessionsbekendtgørelse i de tilfælde, 
der er anført i artikel 30 i direktiv om 
offentlige indkøb [tidligere direktiv 
2004/18/EF af31. marts 2004]. 

Or. de

Ændringsforslag 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1, er ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere ikke 
forpligtede til at offentliggøre en 
koncessionsbekendtgørelse:

Uanset stk. 1, er ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere i de 
tilfælde, der er anført i artikel 30 i direktiv 
[det direktiv, som erstatter direktiv 
2004/18/EF] ikke forpligtede til at 
offentliggøre en 
koncessionsbekendtgørelse:

Or. de

Begrundelse

Her oprettes der forbindelse til direktiv om offentlige indkøb, da det i dette tilfælde er 
hensigtsmæssigt, hvis der gælder samme undtagelser ved tildeling af koncessioner og ved 
offentlige indkøbskontrakter.

Ændringsforslag 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis der i forbindelse med en 
koncessionsprocedure ikke afgives egnede 
tilbud, eller modtages egnede 
ansøgninger, forudsat at de oprindelige 
vilkår for koncessionskontrakten ikke 
ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84 i direktiv [erstatter 
direktiv 2004/17/EF], forelægges disse en 
rapport

udgår

Or. de

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til den nye version af hele stykket.


