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Ändringsförslag 473
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det sammanlagda värdet av 
delkontrakten uppgår till minst det 
tröskelvärde som anges i artikel 5, ska 
detta direktiv tillämpas på tilldelningen av 
varje delkontrakt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 474
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det sammanlagda värdet av 
delkontrakten uppgår till minst det 
tröskelvärde som anges i artikel 5, ska 
detta direktiv tillämpas på tilldelningen av 
varje delkontrakt.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det sammanlagda värdet av 
delkontrakten uppgår till minst det 
tröskelvärde som anges i artikel 5, ska 
detta direktiv tillämpas på tilldelningen av 
varje delkontrakt.

utgår

Or. de

Motivering

Förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 476
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Upphandlande myndigheter eller 
enheter får tilldela koncessioner för 
enskilda delkontrakt utan att tillämpa 
bestämmelserna om tilldelning i detta 
direktiv, under förutsättning att det 
uppskattade värdet exklusive 
mervärdesskatt av det berörda 
delkontraktet är lägre än 1 miljon euro.
Det sammanlagda värdet av de 
delkontrakt som därigenom tilldelas utan 
att detta direktiv tillämpas får dock inte 
överskrida 20 % av det sammanlagda 
värdet av alla delkontrakt som den 
föreslagna byggentreprenaden eller den 
föreslagna upphandlingen av tjänster har 
delats upp i.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Upphandlande myndigheter eller 
enheter får tilldela koncessioner för 
enskilda delkontrakt utan att tillämpa 
bestämmelserna om tilldelning i detta 
direktiv, under förutsättning att det 
uppskattade värdet exklusive 
mervärdesskatt av det berörda 
delkontraktet är lägre än 1 miljon euro.
Det sammanlagda värdet av de 
delkontrakt som därigenom tilldelas utan 
att detta direktiv tillämpas får dock inte 
överskrida 20 % av det sammanlagda 
värdet av alla delkontrakt som den 
föreslagna byggentreprenaden eller den 
föreslagna upphandlingen av tjänster har 
delats upp i.

utgår

Or. de

Motivering

Förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 478
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Värdet på tjänstekoncessioner ska vara 
det uppskattade sammanlagda värdet på 
de tjänster som ska tillhandahållas av 
koncessionshavaren under hela 
koncessionens varaktighet, beräknat 

utgår
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enligt en objektiv metod som ska anges i 
koncessionsmeddelandet eller i 
koncessionsdokumenten.
Det uppskattade värdet av koncessioner 
ska i tillämpliga fall beräknas utifrån 
följande värde:
a) Försäkringstjänster: den premie som 
ska betalas och andra former av 
ersättning.
b) Banktjänster och andra finansiella 
tjänster: arvoden, provisioner, ränta och 
andra former av ersättning.
c) För projekteringstjänster: arvoden, 
provisioner och andra former av 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 479
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Värdet på tjänstekoncessioner ska vara 
det uppskattade sammanlagda värdet på 
de tjänster som ska tillhandahållas av 
koncessionshavaren under hela 
koncessionens varaktighet, beräknat 
enligt en objektiv metod som ska anges i 
koncessionsmeddelandet eller i 
koncessionsdokumenten.

utgår

Det uppskattade värdet av koncessioner 
ska i tillämpliga fall beräknas utifrån 
följande värde:
a) Försäkringstjänster: den premie som 
ska betalas och andra former av 
ersättning.
b) Banktjänster och andra finansiella 
tjänster: arvoden, provisioner, ränta och 
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andra former av ersättning.
c) För projekteringstjänster: arvoden, 
provisioner och andra former av 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 480
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Värdet av koncessionerna ska omfatta 
både de intäkter som beräknas mottas 
från tredje parter och de belopp som ska 
betalas av den upphandlande 
myndigheten eller enheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 481
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska behandla ekonomiska aktörer på ett 
likvärdigt sätt samt förfara på ett öppet och 
proportionellt sätt. Förfarandet för 
koncessionstilldelning får inte utformas i 
avsikt att undanta en koncession från 
tillämpningsområdet för detta direktiv eller 
för att på ett konstgjort sätt begränsa 
konkurrensen.

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska behandla ekonomiska aktörer på ett 
likvärdigt sätt samt förfara på ett öppet och 
proportionellt sätt. Förfarandet för 
koncessionstilldelning får inte utformas i 
avsikt att undanta en koncession från 
tillämpningsområdet för detta direktiv eller 
för att på ett konstgjort sätt begränsa 
konkurrensen. Det får heller inte utformas 
i avsikt att kringgå en upphandling i 
enlighet med COM(2011)0896 och 
COM(2011)0895.
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Or. de

Ändringsförslag 482
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska behandla ekonomiska aktörer på ett 
likvärdigt sätt samt förfara på ett öppet och 
proportionellt sätt. Förfarandet för 
koncessionstilldelning får inte utformas i 
avsikt att undanta en koncession från 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
eller för att på ett konstgjort sätt begränsa 
konkurrensen.

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska behandla ekonomiska aktörer på ett 
likvärdigt sätt samt förfara på ett öppet och 
proportionellt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 483
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet 
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en exklusiv 
rättighet som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 
och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur i samband med 

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som gäller förvaltning 
av nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III, 
om dessa koncessioner är:
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verksamheter som förtecknas i bilaga III.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet 
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en exklusiv 
rättighet som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 
och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av
nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III.

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som gäller 
nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III, 
om

a) tjänstekoncessionen tilldelas en 
ekonomisk aktör på grundval av en 
ensamrätt som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
lagar eller andra författningar, eller
b) tjänstekoncessionen gäller en 
verksamhet som vid tidpunkten för 
ikraftträdandet av detta direktiv omfattas 
av en tariff som regleras enligt nationell 
lagstiftning på nationell nivå, eller
c) tjänstekoncessionen tilldelas en 
ekonomisk aktör på grundval av en 
ensamrätt som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
lagar eller andra författningar, eller som 
vid tidpunkten för ikraftträdandet av detta 
direktiv har en reglerad, 
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diskrimineringsfri tillgång.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bevara det redan befintliga undantaget i gällande 
tilldelningsbestämmelser för tjänstekoncessioner som tilldelas på grundval av en exklusiv 
rättighet. Samtidigt bör detta undantag kompletteras med föredragandens förslag om att 
undanta tjänstekoncessioner för verksamheter som omfattas av en nationellt reglerad tariff.

Ändringsförslag 485
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet 
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande enheter, 
på grundval av en exklusiv rättighet som 
den ekonomiska aktören åtnjuter enligt 
gällande offentliggjorda nationella lagar 
eller andra författningar, och som har 
beviljats i enlighet med fördraget och 
unionens sektorslagstiftning om förvaltning 
av nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III.

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet tilldelas en ekonomisk 
aktör som är en upphandlande enhet, eller 
en sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en särskild eller 
exklusiv rättighet som den ekonomiska 
aktören åtnjuter enligt gällande 
offentliggjorda nationella lagar eller andra 
författningar, och som har beviljats i 
enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III
eller i de fall då den tjänst som 
koncessionen avser redan omfattas av en 
sektorslagstiftning.

Or. it
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Ändringsförslag 486
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en exklusiv 
rättighet som den ekonomiska aktören
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 
och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens sektorslagstiftning 
om förvaltning av nätinfrastruktur i 
samband med verksamheter som 
förtecknas i bilaga III.

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som hänför sig till 
förvaltning av nätinfrastrukturer i 
samband med verksamheter som 
förtecknas i bilaga III eller på 
tjänstekoncessioner som hänför sig till en 
verksamhet som förtecknas i bilaga III 
och vid tidpunkten för detta direktivs 
antagande omfattas av en reglerad tariff 
på nationell nivå, vilken föreskrivits med 
stöd av lagar eller andra författningar, om 
koncessionerna tilldelas en ekonomisk 
aktör på grundval av en exklusiv rättighet 
som denne åtnjuter enligt gällande 
offentliggjorda nationella lagar eller andra 
författningar, och som har beviljats i 
enlighet med fördraget och med 
tillämpning av unionens 
sektorslagstiftning.

Genom undantag från första stycket ska 
bestämmelserna i artikel 27.1 och 27.3 
gälla där den sektorslagstiftning som 
avses i första stycket inte föreskriver 
sektorsspecifika regler för öppenhet och 
insyn.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 69: hänvisning till gällande koncessioner 
vid tidpunkten för direktivets antagande och inte vid tidpunkten för dess ikraftträdande, för att 
undvika potentiellt missbruk; förtydligande av de rättsliga begreppen (”med tillämpning 
av”).

Ändringsförslag 487
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet 
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en exklusiv 
rättighet som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 
och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens sektorslagstiftning 
om förvaltning av nätinfrastruktur i 
samband med verksamheter som 
förtecknas i bilaga III.

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet 
tilldelas en ekonomisk aktör på grundval 
av en exklusiv rättighet som den 
ekonomiska aktören åtnjuter enligt 
gällande offentliggjorda nationella lagar 
eller andra författningar, och som har 
beviljats i enlighet med fördraget och 
unionens sektorslagstiftning om förvaltning 
av nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III.

Or. en

Motivering

Aktören som förvaltar den infrastruktur som avses i detta stycke är inte en upphandlande 
enhet. Den missledande bestämmelsen bör därför utgå.

Ändringsförslag 488
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet 
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en exklusiv 
rättighet som den ekonomiska aktören
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som gäller förvaltning 
av nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III 
eller tjänstekoncessioner som hänför sig 
till en verksamhet som förtecknas i 
bilaga III och vid tidpunkten för detta 
direktivs ikraftträdande omfattas av en 
reglerad tariff för utsatta kunder, vilken 
föreskrivits på nationell nivå med stöd av 
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och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens sektorslagstiftning 
om förvaltning av nätinfrastruktur i 
samband med verksamheter som 
förtecknas i bilaga III.

lagar eller andra författningar, om 
koncessionerna tilldelas en ekonomisk 
aktör på grundval av en exklusiv rättighet 
som denne åtnjuter enligt gällande 
offentliggjorda nationella lagar eller andra 
författningar, och som har beviljats i 
enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning.

Genom undantag från första stycket ska 
bestämmelserna i artikel 27.1 och 27.3 
gälla där den sektorslagstiftning som 
avses i första stycket inte föreskriver 
sektorsspecifika regler för öppenhet och 
insyn.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av undantaget för tjänstekoncessioner som tilldelas på grundval av en 
ensamrätt och hänför sig till förvaltning av nätinfrastrukturer i samband med verksamheter 
som förtecknas i bilaga III. Detta undantag bör dessutom utsträckas till att även gälla 
reglerade tariffer för utsatta kunder, på de villkor som anges i direktiv 2009/72/EG.

Ändringsförslag 489
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet 
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en exklusiv 
rättighet som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 
och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av
nätinfrastruktur i samband med 

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som gäller 
nätinfrastruktur i samband med de 
verksamheter som förtecknas i bilaga III, 
om



PE497.782v03-00 14/145 AM\916802SV.doc

SV

verksamheter som förtecknas i bilaga III.

a) tjänstekoncessionen tilldelas en 
ekonomisk aktör på grundval av en 
ensamrätt som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
lagar eller andra författningar, eller
b) tjänstekoncessionen gäller en 
verksamhet som vid tidpunkten för 
ikraftträdandet av detta direktiv omfattas 
av en tariff som regleras enligt nationell 
lagstiftning på nationell nivå, eller
c) tjänstekoncessionen tilldelas en 
ekonomisk aktör på grundval av en 
ensamrätt som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 
eller som vid tidpunkten för 
ikraftträdandet av detta direktiv har en 
reglerad, diskrimineringsfri tillgång.

Or. de

Ändringsförslag 490
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en exklusiv 
rättighet som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 
och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur i samband med 

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som gäller förvaltning 
av nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III 
och inte heller på tjänstekoncessioner som 
hänför sig till verksamheter som 
förtecknas i bilaga III eller som, vid 
tidpunkten för detta direktivs 
ikraftträdande, omfattas av en reglerad 
tariff på nationell nivå, vilken föreskrivits 
med stöd av lagar eller andra 
författningar, om nämnda koncessioner
tilldelas en ekonomisk aktör på grundval 
av en exklusiv rättighet som den 
ekonomiska aktören åtnjuter enligt 
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verksamheter som förtecknas i bilaga III. gällande offentliggjorda nationella lagar, 
förordningar eller andra författningar.

Or. it

Motivering

Förutom de verksamheter som förtecknas i bilaga III utesluts även tjänstekoncessioner som 
tilldelas mot bakgrund av en ensamrätt och verksamheter som omfattas av tariffer som är 
reglerade på nationell nivå från tillämpningsområdet. Följaktligen bör villkoren inte ses som 
kumulativa utan som alternativa.

Ändringsförslag 491
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) av en upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet tilldelats en 
ekonomisk aktör på grundval av en 
exklusiv rättighet som den ekonomiska 
aktören åtnjuter enligt gällande 
offentliggjorda nationella lagar, 
förordningar eller andra författningar, 
och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens 
sektorslagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 492
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) eller till tjänstekoncessioner för 
verksamheter som när detta direktiv 
träder ikraft omfattas av reglerade tariffer 
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som föreskrivs i lag eller författning.

Or. en

Ändringsförslag 493
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 ska 
bestämmelserna i artikel 27.1 och 27.3 
gälla när den sektorslagstiftning som 
avses i punkt 1 i denna artikel inte 
föreskriver sektorsspecifika regler för 
öppenhet och insyn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 494
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
koncessioner som den upphandlande 
myndigheten eller enheten är skyldig att 
tilldela eller anordna enligt 
upphandlingsförfaranden som fastställs i 
enlighet med något av följande:

3. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
koncessioner som den upphandlande 
myndigheten eller enheten är skyldig att 
tilldela eller anordna enligt 
upphandlingsförfaranden för tilldelning av 
kontrakt för tjänstekoncessioner som 
fastställs i enlighet med något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 495
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett internationellt avtal som i 
överensstämmelse med fördraget har 
ingåtts mellan en medlemsstat och ett eller 
flera tredjeländer och som omfattar 
byggentreprenader, varor eller tjänster som 
är avsedda för ett projekt som 
signatärstaterna ska genomföra eller 
utnyttja gemensamt.

a) Ett internationellt avtal som i 
överensstämmelse med fördraget har 
ingåtts mellan en medlemsstat och ett eller 
flera tredjeländer och som omfattar 
byggentreprenader eller tjänster som är 
avsedda för ett projekt som signatärstaterna 
gemensamt ska genomföra eller utnyttja 
gemensamt.

Or. en

Ändringsförslag 496
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla avtal som avses i första stycket a ska 
meddelas kommissionen, som får 
rådfråga den rådgivande kommitté för 
offentliga upphandlingskontrakt som 
avses i artikel 48.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 497
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en koncession i en betydande 
utsträckning medfinansieras av en 
internationell organisation eller ett 
internationellt finansinstitut ska parterna 

utgår
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vid tillämpningen av första stycket d enas 
om tillämpliga förfaranden för 
koncessionstilldelning, vilka ska stå i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat följer av artikel 346 i 
fördraget ska detta direktiv inte tillämpas 
på tilldelning av koncessioner på försvars-
och säkerhetsområdet, i den utsträckning 
som skyddet av en medlemsstats 
väsentliga säkerhetsintressen inte kan 
garanteras genom de bestämmelser som 
föreskrivs i detta direktiv.

4. Om inte annat följer av artikel 346 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, ska detta direktiv tillämpas 
på tilldelning av koncessioner på försvars-
och säkerhetsområdet med undantag av 
följande kontrakt:

a) Kontrakt för vilka tillämpningen av 
detta direktiv skulle kräva att en 
medlemsstat tillhandahåller information 
vars avslöjande den anser strida mot sina 
väsentliga säkerhetsintressen.
b) Koncessioner som tilldelas inom ramen 
för ett kooperativt program som avses i 
artikel 13 c i direktiv 2009/81/EG.
c) Kontrakt som tilldelas av en regering 
till en annan regering avseende 
byggentreprenader och tjänster som är 
direkt förknippade med militär utrustning 
eller känslig utrustning, eller 
byggentreprenader eller tjänster speciellt 
för militära ändamål, eller känsliga 
byggentreprenader eller känsliga tjänster.
d) Koncessioner som tilldelas i ett 
tredjeland och som utförs när militära 
styrkor sätts in utanför unionens 
territorium om operativa behov kräver att 
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de sluts med ekonomiska aktörer som är 
etablerade i insatsområdet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ingår i ett paket som har till syfte att se till att det inte finns någon 
överlappning mellan detta direktiv och direktivet om samordning av förfarandena vid 
tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (2009/81/EG) samt berörda 
relevanta fördragsartiklar.

Ändringsförslag 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
koncessionskontrakt som inte på annat 
sätt är undantagna enligt punkt 4 om
a) skyddet av en medlemsstats väsentliga 
säkerhetsintressen inte kan garanteras i 
ett upphandlingsförfarande som 
genomförs i enlighet med detta direktiv,
b) tillämpningen av direktivet skulle kräva 
att en medlemsstat tillhandahåller 
information vars avslöjande den anser 
strida mot sina väsentliga 
säkerhetsintressen, eller
c) upphandlingen och utförandet av 
koncessionskontraktet måste åtföljas av 
särskilda säkerhetsåtgärder i enlighet med 
gällande lagar, förordningar eller 
administrativa bestämmelser i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ingår i ett paket som har till syfte att se till att det inte finns någon 
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överlappning mellan detta direktiv och direktivet om samordning av förfarandena vid 
tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (2009/81/EG) samt berörda 
relevanta fördragsartiklar.

Ändringsförslag 500
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förvärv eller hyra, oavsett 
finansieringsform, av mark, befintliga 
byggnader eller annan fast egendom eller 
rättigheter till sådan (dock ska varje form 
av koncessioner för finansiella tjänster 
som tilldelas samtidigt med, före eller 
efter förvärvs- eller hyreskontraktet 
omfattas av detta direktiv),

a) förvärv, hyra eller uthyrning, oavsett 
finansieringsform, av mark, befintliga 
byggnader eller annan fast egendom eller 
rättigheter till sådan,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förvärv eller hyra, oavsett 
finansieringsform, av mark, befintliga 
byggnader eller annan fast egendom eller 
rättigheter till sådan (dock ska varje form 
av koncessioner för finansiella tjänster som 
tilldelas samtidigt med, före eller efter 
förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av 
detta direktiv),

a) den upphandlande myndighetens eller 
enhetens förvärv, hyra eller arrende, 
oavsett finansieringsform, av mark, 
befintliga byggnader eller annan fast 
egendom eller rättigheter till sådan (dock 
ska varje form av koncessioner för 
finansiella tjänster som tilldelas samtidigt 
med, före eller efter förvärvs- eller 
hyreskontraktet omfattas av detta direktiv),

Or. de
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Motivering

Förtydligande om att endast den upphandlande enhetens eller myndighetens hyra åsyftas.

Ändringsförslag 502
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse

Or. de

Motivering

I Lissabonfördragets protokoll nr 26 erkänns uttryckligen regionalt och kommunalt självstyre 
gällande offentliga tjänster och myndigheternas stora utrymme i fråga om hur de ställer 
dessa tjänster till förfogande, beställer och organiserar dem på ett sätt som motsvarar 
användarnas behov så bra som möjligt fastställs. Direktivet kan därför inte tillämpas på 
dessa tjänster.

Ändringsförslag 503
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) anskaffning, utveckling, produktion eller 
samproduktion av programmaterial avsett 
för sändning (sändning ska omfatta 
överföring och distribution via någon 
form av elektroniskt nät), som tilldelas av 
programföretag, och inte heller på 
koncessioner för sändningstid som 
tilldelas programföretag,

b) anskaffning, utveckling, produktion eller 
samproduktion av programmaterial och 
tillhörande förberedande tjänster avsett 
för medietjänster eller kontrakt om
sändning eller distribution och överföring,

Or. en
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Ändringsförslag 504
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) anskaffning, utveckling, produktion eller 
samproduktion av programmaterial avsett 
för sändning (sändning ska omfatta 
överföring och distribution via någon 
form av elektroniskt nät), som tilldelas av 
programföretag, och inte heller på 
koncessioner för sändningstid som tilldelas 
programföretag,

b) förvärv, utveckling, produktion eller 
samproduktion av programmaterial och 
tillhörande förberedande tjänster avsedda 
för medietjänster, och inte heller på 
koncessioner för sändningstid eller 
medieutrymme eller överföring och 
distribution av medietjänster,

Or. fr

Ändringsförslag 505
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) anskaffning, utveckling, produktion eller 
samproduktion av programmaterial avsett 
för sändning (sändning ska omfatta 
överföring och distribution via någon 
form av elektroniskt nät), som tilldelas av 
programföretag, och inte heller på 
koncessioner för sändningstid som 
tilldelas programföretag,

b) anskaffning, utveckling, produktion eller 
samproduktion av programmaterial och 
andra tillhörande förberedande tjänster 
avsedda för medietjänster, och inte heller 
på koncessioner för sändning, distribution 
eller överföring,

Or. fr

Ändringsförslag 506
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) spelverksamhet som innebär att 
penningsvärden satsas på hasardspel, 
inbegripet lotterier och vadslagningar.

Or. en

Ändringsförslag 507
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) civilskydd, katastrofskydd och daglig 
säkerhetsbevakning,

Or. de

Ändringsförslag 508
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skiljemanna- och förlikningsuppdrag, c) skiljemanna- och förlikningsuppdrag, 
juridiska tjänster och notarietjänster,

Or. de

Ändringsförslag 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) verksamheter med spel som kräver 
insats av pengar i form av hasardspel som 
utövas av organisationer med stöd av 
ensamrätt som de beviljats av en eller 
flera medlemsstater i enlighet med 
offentliggjorda lagar, förordningar och 
andra författningar eller 
förvaltningsbestämmelser och där 
tillståndet beviljats i enlighet med 
fördragen,

Or. pt

Ändringsförslag 510
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) spelverksamhet som innefattar en 
ekonomisk risk genom insats av pengar i 
hasardspel (lotterier, vadslagning) och 
som utövas på nationell nivå av ett ensamt 
organ som, i enlighet med fördragen, av 
en eller flera medlemsstater har tilldelats 
ensamrätt i enlighet med gällande 
offentliggjorda nationella lagar, 
förordningar och andra författningar,

Or. fr

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 75.

Ändringsförslag 511
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) finansiella tjänster i samband med 
emission, försäljning, förvärv eller 
överlåtelse av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, centralbankstjänster 
och insatser som genomförs tillsammans 
med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF),

d) finansiella tjänster i samband med 
emission, försäljning, förvärv eller 
överlåtelse av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, centralbankstjänster 
och transaktioner som genomförs 
tillsammans med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) samt 
affärsverksamhet som syftar till 
anskaffning av pengar eller kapital till 
upphandlande myndigheter,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) finansiella tjänster i samband med 
emission, försäljning, förvärv eller 
överlåtelse av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, centralbankstjänster 
och insatser som genomförs tillsammans 
med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF),

d) finansiella tjänster i samband med 
emission, försäljning, förvärv eller 
överlåtelse av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, centralbankstjänster 
och transaktioner som genomförs 
tillsammans med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) samt 
affärsverksamhet som syftar till 
anskaffning av pengar eller kapital till 
upphandlande myndigheter,

Or. de
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Motivering

Eftersom räntevillkor beräknas per aktuell timme eller dag för låntagande kan en långdragen 
upphandling inte tillämpas; det skulle även kunna leda till ökade kapitalkostnader för de 
upphandlande myndigheterna.

Ändringsförslag 513
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) finansiella tjänster i samband med 
emission, försäljning, förvärv eller 
överlåtelse av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, centralbankstjänster 
och insatser som genomförs tillsammans 
med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF),

d) finansiella tjänster i samband med 
emission, försäljning, förvärv eller 
överlåtelse av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, transaktioner för att 
förse en upphandlande myndighet med 
pengar eller kapital, centralbankstjänster 
och insatser som genomförs tillsammans 
med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF),

Or. de

Motivering

För närvarande kan kommunerna utan problem be om kredit hos ett tjugotal banker. Om 
bankerna måste behålla sina villkor under en längre tid – hittills några timmar – utan att de 
har tillräckligt med möjligheter till refinansiering måste så kallade swaptions (optioner att
ingå swappavtal) i framtiden beräknas för tidpunkten för tillhandahållandet av krediten.
Kostnaderna för detta överstiger kommunernas nuvarande villkor och kommer kraftigt att öka 
de offentliga finansieringskostnaderna.

Ändringsförslag 514
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) finansiella tjänster i samband med 
emission, försäljning, förvärv eller 
överlåtelse av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, centralbankstjänster 
och insatser som genomförs tillsammans 
med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF),

d) finansiella tjänster i samband med 
emission, försäljning, förvärv eller 
överlåtelse av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, centralbankstjänster 
och insatser som genomförs tillsammans 
med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) samt 
affärsverksamhet som syftar till 
anskaffning av pengar eller kapital till 
upphandlande myndigheter,

Or. de

Ändringsförslag 515
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anställningskontrakt, e) anställningskontrakt och det 
obligatoriska socialförsäkringssystemet,

Or. en

Ändringsförslag 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) för bygg- och tjänstekoncessioner som 
hänför sig till uppförandet och/eller 
förvaltningen av linbaneanläggningar 
som används av företag som ombesörjer 
transporter för turist-, rekreations-, spel-
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och idrottsändamål i bergsområden och 
dithörande tjänster.

Or. it

Motivering

I sitt meddelande till medlemsstaterna och övriga beträffande statligt stöd N 376/01 
- Stödordning för linbaneanläggningar (2002/C 172/02) skiljer kommissionen på 
linbaneanläggningar avsedda för sportaktiviteter som inte uppfyller befolkningens 
grundläggande krav utan syftar till att generera vinster genom sport- och turistaktiviteter i 
bergsområdena och anläggningar som är avsedda att uppfylla allmänhetens krav på 
transporter.

Ändringsförslag 517
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) kollektivtrafik i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/200719.

g) transporttjänster som omfattas av 
andra unionsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) kollektivtrafik i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/200719.

g) kollektivtrafik.

Or. en



AM\916802SV.doc 29/145 PE497.782v03-00

SV

Ändringsförslag 519
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) civilskydd, olycksberedskap, 
räddningsinsatser och fortlöpande 
riskförebyggande.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) civil- och katastrofskydd, 
räddningstjänst och räddning vid nödfall 
samt daglig säkerhetsbevakning.

Or. de

Motivering

Framför allt när det gäller räddning vid nödfall får ekonomisk lönsamhet inte vara ett 
avgörande kriterium. Därför räcker det om primärrättsliga principer tillämpas vid 
koncessionsupphandlingar.

Ändringsförslag 521
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) civil- och katastrofskydd, 
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räddningstjänst och räddning vid nödfall 
samt daglig säkerhetsbevakning,

Or. de

Ändringsförslag 522
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, särskilt leverans eller 
bortforsling av vatten, avloppsvatten, 
avfall och energi,

Or. de

Ändringsförslag 523
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) som avser civil- och katastrofskydd 
samt vanliga räddningstjänstuppdrag,

Or. de

Ändringsförslag 524
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) tjänster som rör framställning och 
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distribution av dricksvatten, 
dricksvattenförsörjning samt hantering av 
avloppsvatten,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) tjänster som rör framställning, 
distribution och förvaltning av 
dricksvatten, bortforsling och rening av 
avloppsvatten samt anläggning, underhåll 
och drift av infrastruktur som används för 
dessa ändamål,

Or. de

Motivering

På grund av särskilda miljö- och hygienkrav måste vattensektorn behandlas separat. I 
enlighet med artikel 17 i direktiv 2004/18/EG bör vattentjänsterna därför undantas från 
direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 526
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) tjänster som rör framställning, 
distribution och försörjning av 
dricksvatten, bortforsling och rening av 
avloppsvatten samt anläggning, underhåll 
och drift av infrastruktur som används för 
dessa ändamål,
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Or. de

Ändringsförslag 527
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) som avser finansiell affärsverksamhet 
i syfte att anskaffa finansiering eller 
kapital, göra investeringar eller finansiera 
upphandlingar,

Or. de

Ändringsförslag 528
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) hälso- och sjukvård samt socialtjänst,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) leverans av el, gas och värme samt 
anläggning, bevarande och drift av 
infrastruktur som används för dessa 
ändamål,
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Or. de

Motivering

Energisektorn regleras redan av flera sektorspecifika föreskrifter. Dessutom kännetecknas 
den av särskilda förhållanden mellan de olika aktörerna. En ospecifik reglering inom ramen 
för detta direktiv är därför inte ändamålsenlig.

Ändringsförslag 530
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) icke-ekonomiska tjänster av allmänt 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 531
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sändning i den mening som avses i första 
stycket b ska omfatta all överföring och 
distribution via någon form av 
elektroniskt nät.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 532
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sändning i den mening som avses i första 
stycket b ska omfatta all överföring och 
distribution via någon form av elektroniskt 
nät.

Medietjänster i den mening som avses i 
första stycket b ska omfatta all överföring 
och distribution via någon form av 
elektroniskt nät.

Or. fr

Ändringsförslag 533
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
kontrakt som avser statlig mark och 
arrendekontrakt som avser privat mark 
varigenom staten eller den upphandlande 
myndigheten eller enheten endast 
fastställer allmänna villkor eller särskilda 
bindande skyldigheter som kan åberopas 
inför domstol och som avser 
användningen av marken, utan att 
anskaffa särskilda byggentreprenader 
eller tjänster.

Or. en

Motivering

Markrelaterade kontrakt bör undantas från direktivet. Det sker ingen anskaffning av 
byggentreprenader och skyldigheterna för de aktörer som hyr gäller endast användningen av 
marken inte själva tjänsten.

Ändringsförslag 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner avseende tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse och tjänster i 
allmänhetens intresse såsom
a) vattentjänster,
b) avloppstjänster,
c) sophämtningstjänster,
d) energitjänster,
e) sociala tjänster enligt den frivilliga 
europeiska kvalitetsram för sociala 
tjänster som antagits av kommittén för 
social trygghet inom områdena hälso- och 
sjukvård, social trygghet, obligatorisk 
socialförsäkring, räddningstjänster och 
insatser vid katastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner för tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, särskilt inte 
inom vattenförsörjning, bortforsling av 
avloppsvatten, sociala tjänster, 
hälsovårdstjänster samt 
fackföreningstjänster.

Or. de



PE497.782v03-00 36/145 AM\916802SV.doc

SV

Ändringsförslag 536
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Detta direktiv ska inte tillämpas på 
kontrakt som avser statlig mark och 
arrendekontrakt som avser privat mark 
varigenom staten eller den upphandlande 
myndigheten eller enheten endast 
fastställer allmänna villkor och/eller 
särskilda bindande skyldigheter som kan 
åberopas inför domstol och som avser 
användningen av marken.

Or. en

Ändringsförslag 537
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna artikel avses med utgår
(a) allmänt kommunikationsnät:
elektroniskt kommunikationsnät som helt 
eller huvudsakligen används för att 
tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster som är 
tillgängliga för allmänheten och som 
stöder informationsöverföring mellan 
nätanslutningspunkter,
(b) elektroniskt kommunikationsnät:
system för överföring och i tillämpliga fall 
utrustning för koppling eller dirigering 
samt andra resurser inbegripet icke-aktiva 
nätdelar, som medger överföring av 
signaler via tråd, via radio, på optisk väg 
eller via andra elektromagnetiska 
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överföringssätt, däribland satellitnät, fasta 
nät (kretskopplade och paketkopplade, 
inbegripet internet) och markbundna 
mobilnät, elnätsystem i den utsträckning 
dessa används för signalöverföring, nät 
som används för radio- och tv-
sändningar, inklusive kabel-tv-nät, 
oberoende av vilken typ av information 
som överförs.
(c) nätanslutningspunkt: den fysiska 
punkt genom vilken en abonnent ansluts 
till ett allmänt kommunikationsnät; för 
nät där man använder sig av koppling 
eller dirigering betecknas 
anslutningspunkten med hjälp av en 
särskild nätadress, som kan vara knuten 
till ett abonnentnummer eller 
abonnentnamn,
(d) elektronisk kommunikationstjänst: en 
tjänst som vanligen tillhandahålls mot 
ersättning och som helt eller 
huvudsakligen utgörs av överföring av 
signaler i elektroniska 
kommunikationsnät, däribland 
teletjänster och överföringstjänster i nät 
som används för radio- och tv-
sändningar, men inte tjänster i form av 
tillhandahållande av innehåll som 
överförs med hjälp av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster eller utövande av 
redaktionell kontroll över detta innehåll.
Den omfattar inte de av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1 i direktiv 98/34/EG 
som inte helt eller huvudsakligen utgörs 
av överföring av signaler i elektroniska 
kommunikationsnät.

Or. en

Ändringsförslag 538
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Undantag för koncessioner som tilldelas 
av upphandlande enheter
1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
koncessioner som en upphandlande enhet 
tilldelar för något annat ändamål än 
bedrivande av de typer av verksamhet som 
anges i bilaga III eller för bedrivande av 
sådana verksamheter i tredjeland, när 
verksamheten bedrivs utan fysisk 
användning av något nät eller geografiskt 
område inom unionen.
2. De upphandlande enheterna ska 
anmäla alla verksamheter som de anser 
undantagna till kommissionen eller till det 
nationella tillsynsorganet, på deras 
begäran. Kommissionen får, i 
informationssyfte, regelbundet i 
Europeiska unionens officiella tidning 
offentliggöra förteckningar över de 
verksamhetskategorier som den anser 
vara undantagna enligt denna artikel. I 
detta sammanhang ska kommissionen ta 
hänsyn till kommersiellt känsliga aspekter 
som den upphandlande enheten påpekar 
när den överlämnar informationen.

Or. en

Ändringsförslag 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De upphandlande enheterna ska anmäla 
alla verksamheter som de anser undantagna 
till kommissionen eller till det nationella 

2. De upphandlande enheterna ska anmäla 
alla verksamheter som de anser undantagna 
till kommissionen eller i förekommande 
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tillsynsorganet, på deras begäran.
Kommissionen får, i informationssyfte, 
regelbundet i Europeiska unionens 
officiella tidning offentliggöra 
förteckningar över de 
verksamhetskategorier som den anser vara 
undantagna enligt denna artikel. I detta 
sammanhang ska kommissionen ta hänsyn 
till kommersiellt känsliga aspekter som den 
upphandlande enheten påpekar när den 
överlämnar informationen.

fall till befintliga nationella enheter med 
motsvarande behörighet på deras begäran.
Kommissionen får, i informationssyfte, 
regelbundet i Europeiska unionens 
officiella tidning offentliggöra 
förteckningar över de 
verksamhetskategorier som den anser vara 
undantagna enligt denna artikel. I detta 
sammanhang ska kommissionen ta hänsyn 
till kommersiellt känsliga aspekter som den 
upphandlande enheten påpekar när den 
överlämnar informationen.

Or. de

Motivering

Begreppet ”nationellt tillsynsorgan” bör förkastas, eftersom det kan uppfattas som att man 
blandar sig i medlemsstaternas behörighet att inom det egna landet välja organisationsform.

Ändringsförslag 540
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Företaget får kontrolleras genom 
samarbete mellan offentliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 541
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Koncessioner som av en upphandlande 
enhet tilldelas ett anknutet företag.

a) Koncessioner som av en upphandlande 
enhet i den mening som avses i 
artikel 4.1.2 och 4.1.3 tilldelas ett anknutet 
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företag.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel återger bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG, som syftar till 
att göra det möjligt för upphandlande enheter och dominerande lokala och nationella 
operatörer, som inte är upphandlande myndigheter, att i grupp bedriva en industriell, 
samordnad verksamhet så att de kan utnyttja de dotterbolag som bildats av moderbolaget.
Det är alltså önskvärt att denna bestämmelse begränsas till de upphandlande enheter som 
inte är upphandlande myndigheter.

Ändringsförslag 542
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Koncessioner som av ett samriskföretag, 
bildat uteslutande av ett antal
upphandlande enheter för att bedriva 
sådana verksamheter som avses i bilaga III, 
tilldelas ett företag som är anknutet till 
någon av dessa upphandlande enheter.

b) Koncessioner som av ett samriskföretag, 
bildat uteslutande av ett antal 
upphandlande enheter i den mening som 
avses i artikel 4.1.2 och 4.1.3 för att 
bedriva sådana verksamheter som avses i 
bilaga III, tilldelas ett företag som är 
anknutet till någon av dessa upphandlande 
enheter.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel återger bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG, som syftar till 
att göra det möjligt för upphandlande enheter och dominerande lokala och nationella 
operatörer, som inte är upphandlande myndigheter, att i grupp bedriva en industriell, 
samordnad verksamhet så att de kan utnyttja de dotterbolag som bildats av moderbolaget.
Det är alltså önskvärt att denna bestämmelse begränsas till de upphandlande enheter som 
inte är upphandlande myndigheter.

Ändringsförslag 543
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tjänstekoncessioner under förutsättning 
att minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller 
tjänster i allmänhet under de föregående 
tre åren härrör från tillhandahållande av 
sådana tjänster till företag till vilka det är 
anknutet,

a) tjänstekoncessioner under förutsättning 
att minst 80 % av det anknutna företagets 
verksamhet som omfattas av 
tjänstekoncessionskontraktet härrör från 
tillhandahållande av sådana tjänster till 
företag till vilka det är anknutet,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tjänstekoncessioner under förutsättning 
att minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller 
tjänster i allmänhet under de föregående 
tre åren härrör från tillhandahållande av 
sådana tjänster till företag till vilka det är 
anknutet,

a) tjänstekoncessioner under förutsättning 
att minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller 
tjänster som omfattas av 
tjänstekoncessioner under de föregående 
tre åren härrör från tillhandahållande av 
sådana tjänster till företag till vilka det är 
anknutet,

Or. de

Ändringsförslag 545
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) byggkoncessioner under förutsättning att b) byggkoncessioner under förutsättning att 
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minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller 
byggentreprenader i allmänhet under de 
föregående tre åren härrör från utförande 
av sådana byggentreprenader för företag 
till vilka det är anknutet.

minst 80 % av det anknutna företagets 
verksamhet som omfattas av 
koncessionskontraktet när det gäller 
byggentreprenader härrör från utförande av 
sådana byggentreprenader för företag till 
vilka det är anknutet.

Or. en

Ändringsförslag 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, 
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) byggkoncessioner under förutsättning att 
minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller 
byggentreprenader i allmänhet under de 
föregående tre åren härrör från utförande 
av sådana byggentreprenader för företag 
till vilka det är anknutet.

b) byggkoncessioner under förutsättning att 
minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller 
byggentreprenader som omfattas av 
tjänstekoncessioner under de föregående 
tre åren härrör från utförande av sådana 
byggentreprenader för företag till vilka det 
är anknutet.

Or. de

Motivering

Eftersom anknutna företag kan vara verksamma på olika marknader som i olika hög grad är 
öppna för konkurrens bör vid fastställande av den gräns som avgör i vilken utsträckning 
anknutna företag får vara verksamma för tredje part på marknaden endast den verksamhet 
tas i beaktande som omfattas av tjänste- eller byggkoncessioner. Ett inbegripande av det 
anknutna företagets alla verksamheter är inte nödvändigt för att förhindra snedvriden 
konkurrens.

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) byggkoncessioner under förutsättning att 
minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller 
byggentreprenader i allmänhet under de 
föregående tre åren härrör från utförande 
av sådana byggentreprenader för företag 
till vilka det är anknutet.

b) byggkoncessioner under förutsättning att 
minst 80 % av det anknutna företagets 
verksamheter när det gäller 
byggentreprenader i allmänhet under de
föregående tre åren härrör från utförande 
av sådana byggentreprenader för företag 
till vilka det är anknutet.

Or. de

Ändringsförslag 548
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om mer än ett företag som är anknutet 
till den upphandlande enheten 
tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster, varor eller byggentreprenader, 
ska de procenttal som avses i punkt 4 
beräknas med hänsyn till den totala 
omsättning som härrör från 
tillhandahållandet av tjänster, varor 
respektive byggentreprenader från dessa 
anknutna företag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 549
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 12 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av artikel 15 och under 
förutsättning att samriskföretaget har 

Utan hinder av artikel 15 och under 
förutsättning att samriskföretaget eller det 
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bildats för att utföra den aktuella 
verksamheten under en tid av minst tre år
och det i den handling som upprättats för 
bildandet av samriskföretaget föreskrivs att 
de upphandlande enheter som det består av 
kommer att ingå i samriskföretaget under 
minst samma tid, ska detta direktiv inte 
gälla koncessioner som tilldelas av

formella samarbetet har bildats för att 
utföra den aktuella verksamheten under en 
tid av ett år och det i den handling som 
upprättats för bildandet av samriskföretaget 
eller det formella samarbetet föreskrivs att 
de upphandlande eller samarbetande 
enheter som det består av kommer att ingå 
i samriskföretaget under minst samma tid, 
ska detta direktiv inte gälla koncessioner 
som tilldelas av

Or. en

Ändringsförslag 550
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 12 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ett samriskföretag, bildat uteslutande av 
ett antal upphandlande enheter för att 
bedriva verksamheter enligt bilaga III, till 
en av dessa upphandlande enheter, eller

a) ett samriskföretag eller ett formellt 
samarbete, bildat uteslutande av ett antal 
upphandlande enheter för att bedriva 
verksamheter enligt bilaga III, till en av 
dessa upphandlande enheter, eller

Or. en

Ändringsförslag 551
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ett samriskföretag, bildat uteslutande av 
ett antal upphandlande enheter för att 
bedriva verksamheter enligt bilaga III, till 
en av dessa upphandlande enheter, eller

a) ett samriskföretag, bildat uteslutande av 
ett antal upphandlande enheter i den 
mening som avses i artikel 4.1.2 och 4.1.3 
för att bedriva verksamheter enligt 
bilaga III, till en av dessa upphandlande 
enheter, eller
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Or. fr

Ändringsförslag 552
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 12 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en upphandlande enhet till ett sådant 
samriskföretag som enheten ingår i.

b) en enhet till ett sådant samriskföretag 
eller formellt samarbete som enheten 
ingår i.

Or. en

Ändringsförslag 553
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en upphandlande enhet till ett sådant 
samriskföretag som enheten ingår i.

b) en upphandlande enhet i den mening 
som avses i artikel 4.1.2 och 4.1.3 till ett 
sådant samriskföretag som enheten ingår i.

Or. fr

Ändringsförslag 554
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Upphandlande enheters anmälan av 
upplysningar
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En upphandlande enhet ska på begäran 
av kommissionen eller det nationella 
tillsynsorganet lämna följande 
upplysningar när det gäller tillämpningen 
av artiklarna 11.2, 11.3 och 12.
a) Namnen på de berörda företagen eller 
samriskföretagen.
b) De berörda koncessionernas 
beskaffenhet och värde.
c) Det underlag som kommissionen eller 
det nationella tillsynsorganet anser vara 
nödvändigt för att bevisa att relationerna 
mellan det företag eller samriskföretag 
som tilldelas koncessionen och den 
upphandlande enheten motsvarar kraven 
i artikel 11 eller artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 555
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 13 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande enhet ska på begäran av 
kommissionen eller det nationella 
tillsynsorganet lämna följande 
upplysningar när det gäller tillämpningen 
av artiklarna 11.2, 11.3 och 12.

En upphandlande enhet ska på begäran av 
kommissionen eller de behöriga nationella 
myndigheterna lämna följande 
upplysningar när det gäller tillämpningen 
av artiklarna 11.2, 11.3 och 12.

Or. en

Ändringsförslag 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande enhet ska på begäran av 
kommissionen eller det nationella 
tillsynsorganet lämna följande 
upplysningar när det gäller tillämpningen 
av artiklarna 11.2, 11.3 och 12.

En upphandlande enhet ska på begäran av 
kommissionen eller i förekommande fall 
av befintlig nationell enhet med 
motsvarande behörighet lämna följande 
upplysningar när det gäller tillämpningen 
av artiklarna 11.2, 11.3 och 12.

Or. de

Motivering

Begreppet ”nationellt tillsynsorgan” bör förkastas, eftersom det kan uppfattas som att man 
blandar sig i medlemsstaternas behörighet att inom det egna landet välja organisationsform.

Ändringsförslag 557
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 13 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det underlag som kommissionen eller 
det nationella tillsynsorganet anser vara 
nödvändigt för att bevisa att relationerna 
mellan det företag eller samriskföretag 
som tilldelas koncessionen och den 
upphandlande enheten motsvarar kraven 
i artikel 11 eller artikel 12.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det underlag som kommissionen eller c) Det underlag som kommissionen eller i 
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det nationella tillsynsorganet anser vara 
nödvändigt för att bevisa att relationerna 
mellan det företag eller samriskföretag som 
tilldelas koncessionen och den 
upphandlande enheten motsvarar kraven i 
artikel 11 eller artikel 12.

förekommande fall befintlig nationell 
enhet med motsvarande behörighet anser 
vara nödvändigt för att bevisa att 
relationerna mellan det företag eller 
samriskföretag som tilldelas koncessionen 
och den upphandlande enheten motsvarar 
kraven i artikel 11 eller artikel 12.

Or. de

Motivering

Begreppet ”nationellt tillsynsorgan” bör förkastas, eftersom det kan uppfattas som att man 
blandar sig i medlemsstaternas behörighet att inom det egna landet välja organisationsform.

Ändringsförslag 559
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv tillämpas inte på statlig 
mark som gränsar till en annan 
medlemsstat eftersom dessa strategiska 
områden är viktiga för den nationella 
säkerheten.

Or. it

Ändringsförslag 560
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För statlig mark som gränsar till en 
annan medlemsstat kan en eventuell 
byggkoncession inte tilldelas genom 
internationella upphandlingar.
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Or. it

Ändringsförslag 561
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete mellan offentliga myndigheter Samarbete mellan upphandlande
myndigheter

Or. en

Ändringsförslag 562
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete mellan offentliga myndigheter Samarbete mellan upphandlande
myndigheter

Or. fr

Ändringsförslag 563
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning.

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning. För 
att fastställa att kontroll utövas i enlighet 
med detta stycke är det inte absolut 
nödvändigt att den upphandlande 
myndigheten eller enheten har 
fullständiga äganderätter.

Or. de

Motivering

I enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007 bör det förtydligas att en direkt tilldelning till 
en kontrollerad enhet är möjlig så snart den upphandlande myndigheten eller enheten kan ha 
betydande inflytande över strategiska mål och viktiga beslut. För detta krävs inte att den 
upphandlande myndigheten eller enheten har 100-procentiga äganderätter i den 
kontrollerade enheten.

Ändringsförslag 565
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning.

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning. Så 
ska anses vara fallet om myndigheten 
eller enheten har en avgörande påverkan 
i fråga om den juridiska personens 
strategiska mål och viktiga beslut. För att 
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fastställa att sådan kontroll utövas kan 
bland annat faktorer som exempelvis 
representationsnivå i förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan, stadgans 
bestämmelser om detta och 
ägandeförhållanden bedömas. För detta 
krävs inte att den kontrollerade juridiska 
personen fullständigt ägs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten.

Or. de

Ändringsförslag 566
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning.

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning, dvs. 
myndigheten eller enheten har en 
avgörande påverkan i fråga om den 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut. Medlemsstaterna ska 
fastställa villkoren för utövandet av denna 
kontroll.

Or. fr

Ändringsförslag 567
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens eller 

utgår
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enhetens räkning eller för andra juridiska 
personers räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över.

Or. fr

Ändringsförslag 568
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 90 % 
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

b) Den juridiska personen utför minst 80 %
av sin verksamhet som är föremål för 
koncessionen för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

Or. en

Ändringsförslag 569
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens eller enhetens 
räkning eller för andra juridiska personers 
räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över.

b) Den juridiska personen är 
huvudsakligen verksam för den 
upphandlande myndighetens eller enhetens 
räkning eller för andra juridiska personers 
räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över. Den juridiska personen anses 
huvudsakligen utföra verksamhet för den 
upphandlande myndigheten eller enheten, 
eller för andra juridiska personer som 
samma upphandlande myndighet eller 
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enhet utövar kontroll över, om minst 90 % 
av den verksamhet som omfattas av 
kontraktet utförs för myndigheten, 
enheten eller de juridiska personerna.

Or. de

Motivering

Förslaget kombinerar EU-domstolens rättspraxis från domen i mål C-107/98 med en så 
kallad safe harbour-klausul, med hjälp av vilken det föreligger en motbevisbar presumtion vid 
intern verksamhet.

Ändringsförslag 570
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 90 %
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

b) Den juridiska personen utför minst 80 %
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

Or. en

Ändringsförslag 571
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 90 %
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

b) Den juridiska personen utför all sin 
verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.
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Or. en

Motivering

För att säkra sund konkurrens är det nödvändigt att begränsa det interna undantaget. Det 
skulle vara orättvist om interna aktörer också hade tillträde till den fria marknaden och 
konkurrerar med andra privata aktörer som inte tilldelas några kontrakt utan 
konkurrensutsatt förfarande. Dessutom behöver den återstående delen om 10 procent av 
verksamheten inte nödvändigtvis vara marginell.

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens eller enhetens 
räkning eller för andra juridiska personers 
räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över.

b) Den juridiska person som omfattas av 
koncessioner utför minst 80 % av sin 
verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över. Till de 
verksamheter som utförs för den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens räkning, eller för andra 
juridiska personers räkning som den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
utövar kontroll över, hör även sådana som 
utförs för tredje parts räkning, om 
tjänsterna hör till myndighetens rättsligt 
fastställda uppgiftsområde.

Or. de

Motivering

Kommunerna är skyldiga att fullgöra sitt uppdrag att garantera tjänster av allmänt intresse.
Detta gäller i lika stor utsträckning marknadsrelevanta som icke-marknadsrelevanta tjänster.
Vid alla kommunala tjänster är alltid medborgaren mottagare – det vill säga tredje part.
I enlighet med detta utför kommunerna i egenskap av myndigheter eller via sin rättsligt 
beroende drift i egen regi tjänster till tredje part på samma sätt som ett kommunalt bolag.
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Ändringsförslag 573
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens eller enhetens 
räkning eller för andra juridiska personers 
räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över.

b) Den juridiska person som omfattas av 
kontraktet utför minst 90 % av sin 
verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

Or. de

Ändringsförslag 574
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens eller enhetens 
räkning eller för andra juridiska personers 
räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över.

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
genomsnittliga omsättning avser
verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

Or. fr

Motivering

Anpassning av texten till koncessionssammanhanget.

Ändringsförslag 575
Françoise Castex
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 90 %
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

b) Den juridiska personen utför merparten
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 90 %
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

b) Den juridiska personen utför merparten
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över.

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den juridiska person som omfattas av 
koncessioner utför minst 80 procent av 
sin genomsnittliga omsättning för den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens räkning eller för andra juridiska 
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personers räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 579
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 580
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 



PE497.782v03-00 58/145 AM\916802SV.doc

SV

med undantag av lagstadgade former av 
privat deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 581
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
med undantag av lagstadgade former av 
privat deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll,
med undantag av former av 
icke-vinstdrivande privat deltagande som 
är konstitutiva för den kontrollerande 
upphandlande myndigheten eller den 
kontrollerade juridiska person som ingår i 
vissa sociala företag som ansvarar för 
fullgörandet av en allmännyttig uppgift 
och som bildats särskilt för att uppfylla 
kraven angående det allmänna intresset, 
vilka inte är av industriell och 
kommersiell natur och som regleras av 
gällande lag i medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
förutsatt att detta inte är ett nödvändigt 
rättsligt krav i medlemsstaterna i fråga.

Or. de

Motivering

I vissa medlemsstater föreskrivs ett privat deltagande i lagstiftningen på grund av kvarlevor 
från historiska förlopp och framvuxna strukturer. Dessa samarbetsformer bör vara möjliga 
även i fortsättningen, men allt annat privat deltagande bör uteslutas i enlighet med 
domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 584
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll,
med undantag av sådana former av privat 
deltagande utan vinstsyfte inom den 
upphandlande myndighet som utövar 
kontroll eller den juridiska person som 
står under kontroll som förekommer i 
vissa sociala företag som ansvarar för att 
fullgöra en allmännyttig uppgift, har 
tillkommit särskilt för att tillgodose 
allmännyttiga behov som inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär 
samt regleras i medlemsstaternas gällande 
lagstiftning.
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Or. fr

Ändringsförslag 585
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.

Or. es

Ändringsförslag 586
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 ska anses utöva 
kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i i första stycket a, om 
myndigheten eller enheten har en 
avgörande påverkan i fråga om den 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 ska anses utöva 
kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i i första stycket a, om 
myndigheten eller enheten har en 
avgörande påverkan i fråga om den 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut.

utgår

Or. de

Motivering

Med tanke på målen att förenkla och banta ned lagstiftningen om tilldelning av koncessioner 
borde man undvika svepande förklaringar i lagtexten som inte leder till större rättssäkerhet 
och dessutom sträcker sig utöver EU-domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 588
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 ska anses utöva 
kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i i första stycket a, om 
myndigheten eller enheten har en 
avgörande påverkan i fråga om den 
juridiska personens strategiska mål och 

utgår
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viktiga beslut.

Or. de

Ändringsförslag 589
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 ska anses utöva 
kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening som 
avses i i första stycket a, om myndigheten 
eller enheten har en avgörande påverkan i 
fråga om den juridiska personens 
strategiska mål och viktiga beslut.

En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 ska anses utöva 
kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening som 
avses i första stycket a, om myndigheten 
eller enheten har en avgörande påverkan i 
fråga om den juridiska personens 
strategiska mål och viktiga beslut. De 
ovannämnda villkoren ska uppfyllas på 
motsvarande sätt om en upphandlande 
myndighet tilldelar ett offentligt kontrakt 
till en juridisk person som den 
upphandlande myndigheten tillsammans 
med andra upphandlande myndigheter 
utövar kontroll över.

Or. de

Ändringsförslag 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 ska anses utöva 
kontroll över en juridisk person 

(Berör inte den svenska versionen.)
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motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening som 
avses i i första stycket a, om myndigheten 
eller enheten har en avgörande påverkan i 
fråga om den juridiska personens 
strategiska mål och viktiga beslut.

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 591
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en 
upphandlande myndighet eller enhet i den 
mening som avses i artikel 4.1.1 och 
tilldelar en koncession till den enhet som 
utövar kontroll över den eller till en 
annan juridisk person som kontrolleras av 
samma upphandlande myndighet, 
förutsatt att det inte finns något privat 
deltagande i den juridiska person som 
tilldelas den offentliga koncessionen.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse går längre än EU-domstolens rättspraxis (Teckal-domen) och skulle 
innebära en alltför stor begränsning av konkurrensen.

Ändringsförslag 592
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den enhet som utövar 
kontroll över den eller till en annan juridisk 
person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det 
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas den 
offentliga koncessionen.

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den enhet som utövar 
kontroll över den eller till en annan juridisk 
person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet, förutsatt att det inte 
finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas den 
offentliga koncessionen, med undantag för 
lagstadgade former av privat deltagande.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den enhet som utövar 
kontroll över den eller till en annan juridisk 
person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det 
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas den 
offentliga koncessionen.

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den eller de enheter som 
utövar kontroll över den eller till en annan 
juridisk person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet.

Or. de
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Motivering

Det måste i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007 förtydligas att direkt tilldelning av en 
koncession till en enhet som står under kontroll är möjlig under förutsättning att den 
upphandlande myndigheten eller enheten kan utöva ett avgörande inflytande över sina 
strategiska mål och viktiga beslut. Det är därför inte nödvändigt att den enhet som står under 
kontroll är helägt av den upphandlande myndigheten eller enheten.

Ändringsförslag 594
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den enhet som utövar 
kontroll över den eller till en annan juridisk 
person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det 
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas den 
offentliga koncessionen.

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till en enhet eller enheter som 
utövar kontroll över den eller till en annan 
juridisk person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det 
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas den 
offentliga koncessionen, med undantag för 
lagstadgade former av privat deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den enhet som utövar 

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet
eller de enheter som står under kontroll är 
en upphandlande myndighet eller enhet i 
den mening som avses i artikel 4.1.1 och 
tilldelar en koncession till den enhet eller 
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kontroll över den eller till en annan juridisk 
person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det 
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas den 
offentliga koncessionen.

de enheter som utövar kontroll över den 
eller till en annan juridisk person som 
kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det inte finns något 
privat deltagande i den juridiska person 
som tilldelas den offentliga koncessionen, 
med undantag för former av ideellt privat 
deltagande som är förbundet med den 
tilldelande kontrollerande myndigheten 
eller den kontrollerade juridiska personen 
och som förekommer i vissa sociala 
företag som ansvarar för att 
tillhandahålla en offentlig tjänst och som 
har etablerats specifikt för att tillgodose 
ett allmänintresse som inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär.
Dessa företag regleras genom gällande 
lagstiftning i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 596
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den enhet som utövar 
kontroll över den eller till en annan juridisk 
person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det 
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas den 
offentliga koncessionen.

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den enhet eller de enheter
som utövar kontroll över den eller till en 
annan juridisk person som kontrolleras av 
samma upphandlande myndighet.

Or. de
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Ändringsförslag 597
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet eller enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 och tilldelar en 
koncession till den enhet som utövar 
kontroll över den eller till en annan juridisk 
person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det 
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas den 
offentliga koncessionen.

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet
eller de enheter som står under kontroll är 
en upphandlande myndighet eller enhet i 
den mening som avses i artikel 4.1.1 och 
tilldelar en koncession till den enhet eller 
de enheter som utövar kontroll över den 
eller till en annan juridisk person som 
kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det inte finns något 
privat deltagande i den juridiska person 
som tilldelas det offentliga kontraktet, 
med undantag för former av ideellt privat 
deltagande som är förbundet med den 
tilldelande kontrollerande myndigheten 
eller den kontrollerade juridiska personen 
och som förekommer i vissa sociala 
företag som har ålagts att tillhandahålla 
en offentlig tjänst och som har etablerats 
specifikt för att tillgodose ett 
allmänintresse som inte är av industriell 
eller kommersiell karaktär. Dessa företag 
regleras genom gällande lagstiftning i 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 598
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ideella juridiska personer som är 
verksamma inom den sociala ekonomin 
(föreningar, ömsesidiga bolag, kooperativ 
etc.) ska vara undantagna från 
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bestämmelserna i denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 599
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. [...] Denna punkt utgår.

Or. de

Ändringsförslag 600
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 som inte utövar 
kontroll över en juridisk person i den 
mening som avses i punkt 1 kan likväl 
tilldela en koncession utan att tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv till en 
juridisk person som den gemensamt 
utövar kontroll över tillsammans med 
andra upphandlande myndigheter eller 
enheter, om följande villkor är uppfyllda:

utgår

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar.
b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
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upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.
c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.
För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:
a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1.
b) Dessa upphandlande myndigheter eller 
enheter enligt artikel 4.1.1 kan 
gemensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över den kontrollerade 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut.
c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något eget intresse som skiljer sig 
från intresset hos de offentliga 
myndigheter som är anknutna till den.
d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga fördelar av de offentliga 
kontrakt som ingås med de upphandlande 
myndigheterna, utom ersättning för de 
faktiska kostnaderna.

Or. en
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Motivering

Undantaget för interna enheter bör begränsas till enheter som kontrolleras av den 
upphandlande myndigheten. Om undantaget utvidgas till att även omfatta juridiska personer 
som står under gemensam kontroll av den upphandlande myndigheten och en annan 
upphandlande myndigheten skulle i alltför hög grad begränsa konkurrensen.

Ändringsförslag 601
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En upphandlande myndighet eller
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 som inte utövar 
kontroll över en juridisk person i den 
mening som avses i punkt 1 kan likväl 
tilldela en koncession utan att tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv till en 
juridisk person som den gemensamt utövar 
kontroll över tillsammans med andra 
upphandlande myndigheter eller enheter, 
om följande villkor är uppfyllda:

3. En upphandlande myndighet eller enhet i 
den mening som avses i artikel 4.1.1 som 
inte utövar kontroll över en juridisk person 
i den mening som avses i punkt 1 kan 
likväl tilldela en koncession utanför detta
direktivs tillämpningsområde till en 
juridisk person som den gemensamt utövar 
kontroll över tillsammans med andra 
upphandlande myndigheter eller enheter,
och den juridiska person över vilken den 
upphandlande myndigheten eller 
myndigheterna utövar kontroll får köpa 
varor och tjänster från sina offentliga 
ägare utan att tillämpa detta direktiv, om 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 602
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 

(Berör inte den svenska versionen.)
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över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar.

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar. Hundraprocentigt 
ägande av den upphandlande 
myndigheten eller enheten är inget 
obligatoriskt krav för att fastställa 
kontroll i den mening som avses i denna 
punkt.

Or. de

Motivering

Det måste i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007 förtydligas att direkt tilldelning av en 
koncession till en enhet som står under kontroll är möjlig under förutsättning att den 
upphandlande myndigheten eller enheten kan utöva ett avgörande inflytande över sina 
strategiska mål och viktiga beslut. Det är därför inte nödvändigt att den enhet som står under 
kontroll är helägt av den upphandlande myndigheten eller enheten.
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Ändringsförslag 604
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar.

a) Styrelserna i de berörda juridiska 
personerna ska utses av majoriteten av de 
deltagande upphandlande myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 605
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar.

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar, vilket innebär att de 
ska ha ett bestämmande inflytande över 
både strategiska mål och viktiga beslut 
avseende den kontrollerade juridiska 
personen. Medlemsstaterna ska fastställa 
hur denna kontroll kan utövas.

Or. fr
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Ändringsförslag 606
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar.

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar. Detta ska anses vara 
fallet när den utövar ett bestämmande 
inflytande över både strategiska mål och 
viktiga beslut avseende den kontrollerade 
juridiska personen. För att avgöra om 
sådan kontroll föreligger kan även 
faktorer som graden av representation i 
administrations-, lednings- och 
tillsynsorgan, relevanta bestämmelser i 
bolagsordningen samt 
ägandeförhållandena beaktas. Det är inte 
ett obligatoriskt krav att den kontrollerade 
juridiska personen ägs helt och hållet av 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten.

Or. de

Ändringsförslag 607
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 

utgår
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över.

Or. fr

Ändringsförslag 608
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

b) Minst 80 % av den juridiska personens 
verksamhet som är föremål för 
koncessionen utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

Or. en

Ändringsförslag 609
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

b) Den juridiska personen utför merparten 
av sin verksamhet för den kontrollerande 
upphandlande myndighetens eller
enhetens räkning eller för andra juridiska
personers räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över. Den juridiska personen anses utföra 
merparten av sin verksamhet för den 
kontrollerande upphandlande 
myndigheten eller enheten, eller för andra 
juridiska personer som samma 
upphandlande myndighet eller enhet
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utövar kontroll över, om minst 90 % av 
dess verksamhet som omfattas av 
kontraktet utförs för den juridiska 
personen eller de juridiska personerna.

Or. de

Motivering

Förslaget kombinerar domstolens rättspraxis i mål C-107/98 med en ”safe harbour-klausul” 
med vilken man antar att det är falsifierbart när en inhouse-verksamhet föreligger.

Ändringsförslag 610
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

b) Minst 80 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

Or. en

Ändringsförslag 611
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 

b) Minst 90 % av den juridiska personens
genomsnittliga totala omsättning avser
verksamhet som utförs för de 
kontrollerande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna i den 
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personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

mening som avses i artikel 4.1.1 eller för 
andra juridiska personer som samma 
upphandlande myndigheter eller enheter 
utövar kontroll över.

Or. fr

Motivering

Text anpassad till koncessionssammanhanget.

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

b) Minst 80 % av den juridiska personens 
verksamhet som är föremål för kontraktet
utförs för de kontrollerande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna i den 
mening som avses i artikel 4.1.1 eller för 
andra juridiska personer som samma 
upphandlande myndigheter eller enheter 
utövar kontroll över. Verksamhet som 
utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheter eller enheter 
som avses i artikel 4.1.1, eller för andra 
juridiska personer som samma 
upphandlande myndigheter eller enheter 
kontrollerar, innefattar verksamhet som 
utförs för tredje part om det handlar om 
tjänster som ingår i den upphandlande 
myndighetens lagstadgade uppdrag eller 
som utförs för andra upphandlande 
myndigheter.

Or. de

Motivering

För direktivets interna konsekvens är det bättre att ange en siffra på 80 procent i stället för 
90 procent av den juridiska personens verksamhet (jfr gränsen på 80 procent i artikel 11.4 a).
Med en siffra på 80 procent får lokala myndigheter dessutom mer flexibilitet i praktiken.
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Hänvisningen till föremålet för koncessionen leder till större rättssäkerhet i praktiken.

Ändringsförslag 613
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet som omfattas av kontraktet
utförs för de kontrollerande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna i den 
mening som avses i artikel 4.1.1 eller för 
andra juridiska personer som samma 
upphandlande myndigheter eller enheter 
utövar kontroll över.

Or. de

Ändringsförslag 614
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

b) Merparten av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över. Medlemsstaterna får fastställa krav 
på en minimiandel av omsättningen som 
kontrolleras av den upphandlande 
myndigheten.

Or. fr
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Ändringsförslag 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

b) Merparten av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Minst 80 % av verksamheten hos den 
juridiska person som omfattas av 
kontraktet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led c



AM\916802SV.doc 79/145 PE497.782v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

utgår

Or. de

Motivering

Med tanke på målen att förenkla och banta ned lagstiftningen om tilldelning av koncessioner 
borde man undvika svepande förklaringar i lagtexten som inte leder till större rättssäkerhet 
och dessutom sträcker sig utöver EU-domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 618
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 619
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
med undantag för lagstadgade former av 
privat deltagande.

Or. en
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Ändringsförslag 620
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
med undantag för lagstadgade former av 
privat deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
med undantag för former av ideellt privat 
deltagande som är förbundet med den 
tilldelande kontrollerande myndigheten 
eller den kontrollerade juridiska personen 
och som förekommer i vissa sociala 
företag som ansvarar för att 
tillhandahålla en offentlig tjänst och som 
har etablerats specifikt för att tillgodose 
ett allmänintresse som inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär.
Dessa företag regleras genom gällande 
lagstiftning i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
såvida detta inte är ett obligatoriskt 
lagstadgat krav i den relevanta 
medlemsstaten.

Or. de

Motivering

I några medlemsstater föreskrivs ett privat deltagande i lagstiftningen på grund av kvarlevor 
från historiska förlopp och framvuxna strukturer. Dessa samarbetsformer bör vara möjliga 
även i fortsättningen, men allt annat privat deltagande bör uteslutas i enlighet med 
domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 623
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
med undantag för former av ideellt privat 
deltagande som är förbundet med den 
tilldelande kontrollerande myndigheten 
eller enheten, eller den kontrollerade
juridiska personen, och som förekommer i 
vissa sociala företag som har ålagts att 
tillhandahålla en offentlig tjänst och som 
har etablerats specifikt för att tillgodose 
ett allmänintresse som inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär.
Dessa företag regleras genom gällande 
lagstiftning i medlemsstaterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 624
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:

utgår

a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1.
b) Dessa upphandlande myndigheter eller 
enheter enligt artikel 4.1.1 kan 
gemensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över den kontrollerade 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut.
c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något eget intresse som skiljer sig 
från intresset hos de offentliga 
myndigheter som är anknutna till den.
d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga fördelar av de offentliga 
kontrakt som ingås med de upphandlande 
myndigheterna, utom ersättning för de 
faktiska kostnaderna.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:

utgår

a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1.
b) Dessa upphandlande myndigheter eller 
enheter enligt artikel 4.1.1 kan 
gemensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över den kontrollerade 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut.
c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något eget intresse som skiljer sig 
från intresset hos de offentliga 
myndigheter som är anknutna till den.
d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga fördelar av de offentliga 
kontrakt som ingås med de upphandlande 
myndigheterna, utom ersättning för de 
faktiska kostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 626
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i den mening som 

utgår
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avses i artikel 4.1.1 anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:
a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1.
b) Dessa upphandlande myndigheter eller 
enheter enligt artikel 4.1.1 kan 
gemensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över den kontrollerade 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut.
c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något eget intresse som skiljer sig 
från intresset hos de offentliga 
myndigheter som är anknutna till den.
d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga fördelar av de offentliga 
kontrakt som ingås med de upphandlande 
myndigheterna, utom ersättning för de 
faktiska kostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 627
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter från 
samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1.

a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter från 
samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i den mening 
som avses i artikel 4.1.1. En representant 
kan företräda en eller flera deltagande 
upphandlande myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter från
samtliga deltagande upphandlande
myndigheter eller upphandlande enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1.

a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter från
de deltagande upphandlande
myndigheterna eller enheterna i den 
mening som avses i artikel 4.1.1.

Or. de

Ändringsförslag 629
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något eget intresse som skiljer sig 
från intresset hos de offentliga 
myndigheter som är anknutna till den.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 630
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den kontrollerade juridiska personen har 
inte något eget intresse som skiljer sig från 
intresset hos de offentliga myndigheter 

c) Den kontrollerade juridiska personen har 
inte något eget intresse som avviker från 
intresset hos de offentliga myndigheter 
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som är anknutna till den. som är anknutna till den.

Or. fr

Ändringsförslag 631
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga fördelar av de offentliga 
kontrakt som ingås med de upphandlande 
myndigheterna, utom ersättning för de 
faktiska kostnaderna.

d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
för drift- och investeringskostnader i 
samband med utförandet av 
koncessionerna som den tilldelats av de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna enligt definitionen i 
artikel 4.1.1.

Or. fr

Motivering

Text anpassad till koncessionssammanhanget.

Ändringsförslag 632
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett avtal som ingås mellan två eller flera 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1 ska 
inte anses utgöra en koncession i den 
mening som avses i artikel 2.1.1, om 
följande kumulativa villkor är uppfyllda:

4. Ett avtal som ingås mellan två eller flera 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1 ska 
inte anses utgöra en koncession i den 
mening som avses i artikel 2.1.1 i detta 
direktiv och därmed ligga utanför 
direktivets tillämpningsområde, om 
följande kumulativa villkor är uppfyllda:
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Or. en

Ändringsförslag 633
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte tillämpas på ett 
avtal som ingåtts mellan flera 
upphandlande myndigheter eller enheter, 
i den mening som avses i artikel 4.1 1 
eller grupper sammansatta av 
upphandlande myndigheter eller enheter, 
i den mening som avses i artikel 4.1 1, 
vilka, såsom ett led i medlemsstaternas 
inre organisation, föreskriver en 
överföring av befogenheter mellan 
parterna i syfte att fullgöra en 
allmännyttig uppgift.
Ideella juridiska personer som är 
verksamma inom den sociala ekonomin 
(föreningar, ömsesidiga bolag, kooperativ 
etc.) ska vara undantagna från 
bestämmelserna i denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 634
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag och innefattar ömsesidiga 

utgår
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rättigheter och skyldigheter för parterna.

Or. en

Ändringsförslag 635
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag och innefattar ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter för parterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 636
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag och innefattar ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter för parterna.

a) Avsikten med partnerskapet är att 
tillhandahålla ett offentligt uppdrag 
delegerade till alla deltagande offentliga
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 637
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag och innefattar ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter för parterna.

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter som fungerar 
som behörig myndighet i syfte att 
gemensamt säkra organisationen av 
samma offentliga uppdrag.

Or. en

Motivering

Förtydligande av övergripande samarbete.

Ändringsförslag 638
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag och innefattar ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter för parterna.

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag eller slå ihop de resurser som 
krävs för att fullgöra dem på rätt sätt, och 
innefattar ömsesidiga rättigheter och 
skyldigheter för parterna.

Or. fr

Ändringsförslag 639
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag och innefattar ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter för parterna.

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter i syfte att gemensamt eller för 
varandras räkning fullgöra deras 
offentliga uppdrag.

Or. de

Ändringsförslag 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag och innefattar ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter för parterna.

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter i syfte att 
gemensamt fullgöra deras offentliga 
uppdrag och innefattar ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter för parterna.

a) Avtalet styrs av överväganden som har 
att göra med allmänintresset. Hit hör 
också underordnade stödtjänster som 
krävs för att genomföra de tjänster som är 
av allmänintresse.
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Or. de

Motivering

Begränsningen till tjänster som är av allmänintresse är hämtad från EU-domstolens dom i 
mål C-480/06. Den bör också omfatta interna stödtjänster som en upphandlande myndighet 
använder sig av för att effektivisera sina tjänster och egna administrativa strukturer och för 
att organisatoriskt genomföra sina lagstadgade uppgifter och som inte tillhandahålls 
gentemot tredje man. Även dessa tjänster är av allmänintresse.

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Syftet med partnerskapet är 
fullgörandet av en gemensam uppgift av 
allmänintresse som tilldelats offentliga 
myndigheter, eller genomförandet av 
stödverksamheter för inköp enligt 
artikel 2.17 i förslaget till direktiv om 
offentlig upphandling (COM(2011)0896), 
som är nödvändigt för fullgörandet av den 
gemensamma uppgiften av 
allmänintresse.
En sammanslagning av uppgifter ska 
också anses föreligga om en kommun 
endast är skyldig att betala, förutsatt att 
samarbetet gör det möjligt för kommunen 
att fullgöra sina egna förpliktelser mer 
ekonomiskt eller effektivt.

Or. de

Ändringsförslag 643
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med allmänintresset.

utgår

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med allmänintresset.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 645
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med allmänintresset.

b) Avtalet styrs av överväganden som har 
att göra med allmänintresset, vilket även 
kan innefatta stödtjänster som är 
nödvändiga för tillhandahållandet av 
respektive tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 646
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med allmänintresset.

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med allmänintresset och 
har inte någon marknadsorientering.

Or. en

Motivering

Förtydligande av övergripande samarbete.

Ändringsförslag 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med allmänintresset.

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med allmänintresset. Hit 
hör också underordnade stödtjänster som 
krävs för att genomföra de tjänster som är 
av allmänintresse.

Or. de

Motivering

Begränsningen till tjänster av allmänintresse från domstolens rättspraxis i mål C-480/06 bör 
också omfatta interna stödtjänster som en upphandlande myndighet använder sig av för att 
effektivisera sina tjänster och egna administrativa strukturer och för att organisatoriskt 
genomföra sina lagstadgade uppgifter och som inte tillhandahålls gentemot tredje man.

Ändringsförslag 648
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Avtalet styrs endast av överväganden b) Avtalet styrs av överväganden som har 
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som har att göra med allmänintresset. att göra med allmänintresset, och 
tjänsterna och de nödvändiga 
stödtjänsterna har anknytning till det.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Uppgiften fullgörs endast av de 
berörda offentliga myndigheterna, utan 
deltagande av aktivt privat kapital.

Or. de

Motivering

Allmänintresset är naturligtvis det viktigaste med avtalet. Denna poäng understryks genom att 
deltagande av aktivt privat kapital inte är tillåtet.

Ändringsförslag 650
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 
verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som överstiger 10 % av 
omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 651
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 
verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som överstiger 10 % av 
omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 
verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som överstiger 10 % av 
omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 653
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 

utgår
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verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som överstiger 10 % av 
omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 654
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 
verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som överstiger 10 % av 
omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 655
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 
verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som överstiger 10 % av 
omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet.

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 
verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som överstiger 20 % av 
omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 656
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 
verksamhet på den öppna marknaden i en 
omfattning som överstiger 10 % av 
omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet.

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna får inte
utöva verksamhet på den öppna 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 657
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Avtalet omfattar inte andra ekonomiska 
överföringar mellan de upphandlande 
myndigheterna eller enheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för byggentreprenader, 
tjänster eller varor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 658
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Avtalet omfattar inte andra ekonomiska 
överföringar mellan de upphandlande 

utgår
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myndigheterna eller enheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för byggentreprenader, 
tjänster eller varor.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Avtalet omfattar inte andra ekonomiska 
överföringar mellan de upphandlande 
myndigheterna eller enheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för byggentreprenader, 
tjänster eller varor.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 660
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Avtalet omfattar inte andra ekonomiska 
överföringar mellan de upphandlande 
myndigheterna eller enheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för byggentreprenader, 
tjänster eller varor.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Avtalet omfattar inte andra ekonomiska 
överföringar mellan de upphandlande 
myndigheterna eller enheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för byggentreprenader, tjänster 
eller varor.

d) Avtalet omfattar inte i första hand
ekonomiska överföringar mellan de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna än överföringar för ersättning av 
de faktiska kostnaderna för 
byggentreprenader, tjänster eller varor.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det finns inget privat deltagande i 
någon av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 663
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna.

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna, med 
undantag för lagstadgade former av privat 
deltagande.
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Or. en

Ändringsförslag 664
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna.

e) Uppgiften ska uteslutande utföras av 
berörda offentliga myndigheter, och det 
finns inget privat deltagande i någon av de 
berörda upphandlande myndigheterna eller 
enheterna, med undantag för lagstadgade 
former av privat deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna.

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna, med 
undantag för former av ideellt privat 
deltagande som är förbundet med den 
tilldelande kontrollerande myndigheten 
eller den kontrollerade juridiska personen 
därför att de är offentligrättsliga organ 
enligt artikel 4.1.1, och som förekommer i 
vissa sociala företag som ansvarar för att 
tillhandahålla en offentlig tjänst och som 
har etablerats specifikt för att tillgodose 
ett allmänintresse som inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär.
Dessa företag regleras genom gällande 
lagstiftning i medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna.

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna, såvida 
detta inte är ett obligatoriskt lagstadgat 
krav i den relevanta medlemsstaten.

Or. de

Motivering

I några medlemsstater föreskrivs ett privat deltagande i lagstiftningen på grund av kvarlevor 
från historiska förlopp och framvuxna strukturer. Dessa samarbetsformer bör fortfarande 
vara tillåtna, men allt annat privat deltagande bör uteslutas i enlighet med domstolens 
rättspraxis.

Ändringsförslag 667
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna eller enheterna.

e) Det finns inget privat deltagande i någon 
av de upphandlande myndigheterna eller 
enheterna, med undantag för former av 
ideellt privat deltagande som är förbundet 
med den tilldelande kontrollerande 
myndigheten eller enheten, eller den 
kontrollerade juridiska personen därför 
att de är offentligrättsliga organ enligt 
artikel 4.1.1, och som förekommer i vissa 
sociala företag som har ålagts att 
tillhandahålla en offentlig tjänst och som 
har etablerats specifikt för att tillgodose 
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ett allmänintresse som inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär.
Dessa företag regleras genom gällande 
lagstiftning i medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 668
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den kontroll av att det inte finns något 
privat deltagande som avses i 
punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten 
för koncessionstilldelningen eller 
ingåendet av avtalet.

utgår

De undantag som föreskrivs i denna 
artikel ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med 
följden att pågående koncessioner måste 
öppnas för konkurrens via normala 
förfaranden för koncessionstilldelning.

Or. de

Ändringsförslag 669
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den kontroll av att det inte finns något 
privat deltagande som avses i 
punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten 
för koncessionstilldelningen eller 
ingåendet av avtalet.

utgår
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den kontroll av att det inte finns något 
privat deltagande som avses i 
punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten 
för koncessionstilldelningen eller 
ingåendet av avtalet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den kontroll av att det inte finns något 
privat deltagande som avses i 
punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten 
för koncessionstilldelningen eller 
ingåendet av avtalet.

utgår

Or. en



PE497.782v03-00 104/145 AM\916802SV.doc

SV

Ändringsförslag 672
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den kontroll av att det inte finns något 
privat deltagande som avses i 
punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten 
för koncessionstilldelningen eller
ingåendet av avtalet.

5. Alla villkor som avses i punkterna 1–4 
ska kontrolleras vid tidpunkten för 
koncessionstilldelningen eller ingåendet av 
avtalet.

Or. en

Motivering

Alla villkor bör kontrolleras, inte bara det privata deltagandet.

Ändringsförslag 673
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som föreskrivs i denna 
artikel ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med 
följden att pågående koncessioner måste 
öppnas för konkurrens via normala 
förfaranden för koncessionstilldelning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 674
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som föreskrivs i denna 
artikel ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med 
följden att pågående koncessioner måste 
öppnas för konkurrens via normala 
förfaranden för koncessionstilldelning.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 675
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med följden 
att pågående koncessioner måste öppnas 
för konkurrens via normala förfaranden 
för koncessionstilldelning.

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med 
undantag för lagstadgade former av privat 
deltagande, med följden att pågående 
koncessioner måste öppnas för konkurrens
via normala förfaranden för 
koncessionstilldelning.

Or. en
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Ändringsförslag 676
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med 
följden att pågående koncessioner måste 
öppnas för konkurrens via normala 
förfaranden för koncessionstilldelning.

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart något av de 
kumulativa villkor den innehåller inte 
längre är uppfyllt, med följden att 
pågående koncessioner måste öppnas för 
konkurrens via normala förfaranden för 
koncessionstilldelning.

Or. en

Ändringsförslag 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med 
följden att pågående koncessioner måste 
öppnas för konkurrens via normala 
förfaranden för koncessionstilldelning.

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart något av de 
angivna kumulativa villkoren inte är 
uppfyllt, med följden att pågående 
koncessioner, som har ingåtts efter detta 
direktivs ikraftträdande, måste öppnas för 
konkurrens via normala förfaranden för 
koncessionstilldelning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som föreskrivs i denna artikel
ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med följden 
att pågående koncessioner måste öppnas 
för konkurrens via normala förfaranden för 
koncessionstilldelning.

Efter direktivets ikraftträdande ska de 
undantag som föreskrivs i denna artikel 
upphöra att gälla så snart det förekommer 
privat deltagande, med följden att 
pågående koncessioner måste öppnas för 
konkurrens via normala förfaranden för 
koncessionstilldelning.

Or. de

Ändringsförslag 679
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med följden 
att pågående koncessioner måste öppnas 
för konkurrens via normala förfaranden för 
koncessionstilldelning.

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart det 
förekommer privat deltagande, med följden 
att pågående koncessioner måste öppnas 
för konkurrens via normala förfaranden för 
koncessionstilldelning, förutom vad gäller 
privat deltagande i den juridiska 
personen, som omvandlar denna till ett 
delägt bolag, vilket uppnås genom vilket 
som helst av de förfaranden som 
föreskrivs i föreliggande direktiv eller i 
direktiven (ersätter direktiven 2004/17/EG 
och 2004/18/EG).

Or. es
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Ändringsförslag 680
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de investeringar som gjorts 
för utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 
rimlig avkastning på investerat kapital.

Koncessionerna ska vara tidsbegränsade.
Deras giltighetstid ska bedömas av 
uppdragsgivaren utgående från de 
byggentreprenader eller tjänster som man 
begärt att koncessionshavaren ska utföra.
När kostnaderna för investeringar måste 
betalas av koncessionshavaren ska de 
berörda investeringarnas karaktär och 
värde, både inledande och senare 
investeringar under koncessionens löptid, 
beaktas i koncessionens varaktighet, 
liksom den normala amorteringstiden.

Or. en

Ändringsförslag 681
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de investeringar som gjorts 
för utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 
rimlig avkastning på investerat kapital.

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de inledande och 
efterföljande investeringar som gjorts för 
utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 
rimlig avkastning på investerat kapital.

Or. it
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Ändringsförslag 682
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de investeringar som gjorts 
för utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 
rimlig avkastning på investerat kapital.

Koncessionen ska vara tidsbegränsad.
Kontraktets varaktighet ska beakta den tid 
det tar för koncessionshavaren att få 
tillbaka drift- och investeringskostnader, 
att få en rimlig avkastning på
investeringar och att uppnå 
uppdragsgivarens mål, i synnerhet 
utförandet av den berörda tjänsten.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av koncessionernas varaktighet för att ta hänsyn till deras karaktär. Kriterier 
som rör utförandet av den relevanta tjänsten måste läggas till. Ingen åtskillnad behöver göras 
mellan koncessioner som avser byggentreprenader respektive tjänster.

Ändringsförslag 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de investeringar som gjorts
för utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 
rimlig avkastning på investerat kapital.

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas bl.a. för att 
koncessionshavaren ska få tillbaka de 
investeringar som gjorts och de kostnader 
som har uppstått under pågående 
byggentreprenader eller tjänster, med 
beaktande av ytterligare objektiva 
kriterier såsom det allmänna intresset av 
ett fortsatt högkvalitativt 
tillhandahållande eller ett ekologiskt och 
socialt hållbart utförande av tjänsten.

Or. en
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Ändringsförslag 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de investeringar som gjorts 
för utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 
rimlig avkastning på investerat kapital.

1. Koncessionerna ska vara 
tidsbegränsade. Deras giltighetstid ska 
bedömas av uppdragsgivaren utgående 
från de byggentreprenader eller tjänster 
som man begärt att koncessionshavaren 
ska utföra.
När kostnaderna för investeringar måste 
betalas av koncessionshavaren ska de 
berörda investeringarnas karaktär och 
värde beaktas i koncessionens 
varaktighet, vilken inte får överstiga den 
normala amorteringstiden.
Om koncessionshavaren ska svara för 
investeringarna ska giltighetstiden för 
koncessionen beräknas med hänsyn tagen 
till vilken tid som anses nödvändig för 
uppnåendet av de mål som fastställts i 
kontraktet, framför allt vad gäller 
utförandet av den berörda tjänsten.
2. Med den normala amorteringstiden 
avses den tid som normalt förväntas åtgå 
för att koncessionshavaren ska kunna 
täcka sina investeringskostnader och 
tillförsäkra sig en rimlig avkastning på 
investerat kapital.

Or. fr

Motivering

Modifiering av ändringsförslag 106 från föredraganden. Den normala amorteringstiden bör 
motsvara den tid koncessionshavare behöver för att få tillbaka sina investeringskostnader, 
inte deras driftkostnader. Driftkostnaderna ingår i den ekonomiska risk som tas av 
koncessionshavaren.
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Ändringsförslag 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För koncessioner som varar i mer än 
fem år får den maximala varaktigheten 
inte överskrida den tid som anses vara 
nödvändig för att koncessionshavaren ska 
få tillbaka de investeringar som gjorts och 
de kostnader som har uppstått under 
pågående byggentreprenader eller tjänster 
samt en rimlig avkastning på investerat 
kapital. Beräkningen ska göras av den 
upphandlande myndigheten eller enheten, 
som ska agera rimligt, vid den tidpunkt då 
koncessionsmeddelandet skickas eller, om 
någon upphandling inte planeras, den 
varaktighet som beräknas vid den 
tidpunkt då den upphandlande 
myndigheten eller enheten inleder 
förfarandet för koncessionstilldelning, 
t.ex. genom att kontakta ekonomiska 
aktörer i samband med upphandlingen.

Or. en

Motivering

Avsikten är här att göra klart att koncessionens varaktighet inte är en exakt vetenskap och att 
föra fram att om den som tilldelar koncessionen agerar rimligt bör myndighetens beräkningar 
vara acceptabla.

Ändringsförslag 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bestämmelse påverkar inte 
tillämpningen av artikel 42.



PE497.782v03-00 112/145 AM\916802SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Detta tillägg är relevant för de föreslagna ändringarna av artikel 42.

Ändringsförslag 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Sociala tjänster och andra specifika 
tjänster
Koncessioner som avser tillhandahållande 
av sociala tjänster och andra specifika 
tjänster enligt bilaga X och som omfattas 
av detta direktiv ska omfattas av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 26.3 
och 27.1.

Or. en

Ändringsförslag 688
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessioner som avser tillhandahållande 
av sociala tjänster och andra specifika 
tjänster enligt bilaga X och som omfattas 
av detta direktiv ska omfattas av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 26.3 
och 27.1.

Koncessioner som avser tillhandahållande 
av sociala tjänster och andra specifika 
tjänster enligt bilaga X som omfattas av
tillämpningsområdet för detta direktiv ska
endast omfattas av den skyldighet som 
anges i artikel 27.1.

Or. en
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Motivering

Som ett slags reservmöjlighet om undantaget inte accepteras.

Ändringsförslag 689
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessioner som avser tillhandahållande 
av sociala tjänster och andra specifika 
tjänster enligt bilaga X och som omfattas 
av detta direktiv ska omfattas av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 26.3 
och 27.1.

Koncessioner som avser tillhandahållande 
av sociala tjänster och andra specifika 
tjänster enligt bilaga X och som omfattas 
av detta direktiv ska omfattas av de
reducerade skyldigheter som anges i 
artiklarna 26.3 och 27.1.

Or. de

Ändringsförslag 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessioner som avser tillhandahållande 
av sociala tjänster och andra specifika 
tjänster enligt bilaga X och som omfattas 
av detta direktiv ska omfattas av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 26.3 
och 27.1.

Koncessioner som avser tillhandahållande 
av sociala tjänster och andra specifika 
tjänster enligt bilaga X och som omfattas 
av detta direktiv ska endast omfattas av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 26.3 
och 27.1.

Or. en

Motivering

Nödvändigt förtydligande av kraven.
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Ändringsförslag 691
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Koncessioner som avser både tjänster i 
den mening som avses i artikel 17 och 
andra tjänster ska tilldelas i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser för den typ av 
tjänst som utgör huvudföremålet för det 
berörda kontraktet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 692
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För de blandade kontrakt som avses i 
punkterna 1 och 2 ska huvudföremålet 
bestämmas genom en jämförelse av 
värdena för tjänsterna respektive varorna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 693
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För kontrakt bestående av koncessioner 
som omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra inslag som inte 
omfattas av detta direktiv eller av 

utgår
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direktiven [ersätter direktiv 2004/17/EG 
och direktiv 2004/18/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG, ska den del av 
kontraktet som utgör en koncession som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med detta direktiv. Om de olika 
delarna av kontraktet i fråga objektivt sett 
inte kan särskiljas ska dock tillämpningen 
av direktivet bestämmas av kontraktets 
huvudändamål.

Or. en

Ändringsförslag 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För kontrakt bestående av koncessioner 
som omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra inslag som inte
omfattas av detta direktiv eller av 
direktiven [ersätter direktiv 2004/17/EG 
och direktiv 2004/18/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG, ska den del av 
kontraktet som utgör en koncession som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med detta direktiv. Om de olika 
delarna av kontraktet i fråga objektivt sett 
inte kan särskiljas ska dock tillämpningen 
av direktivet bestämmas av kontraktets 
huvudändamål.

4. Om inte annat följer av punkt 5a (ny) 
och 5b (ny) ska beträffande kontrakt 
bestående av koncessioner som omfattas av 
detta direktiv samt upphandling eller andra 
inslag som omfattas av detta direktiv eller 
av direktiven [ersätter direktiv 2004/17/EG 
och direktiv 2004/18/EG], den del av 
kontraktet som utgör en koncession som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med detta direktiv. Om de olika 
delarna av kontraktet i fråga objektivt sett 
inte kan särskiljas ska dock tillämpningen 
av direktivet bestämmas av kontraktets 
huvudändamål.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingår i ett paket som ska se till att det inte finns någon överlappning 
mellan detta direktiv och direktivet om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa 
kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter 
på försvars- och säkerhetsområdet (2009/81/EG), eller med relevanta artiklar i fördraget.
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Ändringsförslag 695
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För kontrakt bestående av koncessioner 
som omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra inslag som inte 
omfattas av detta direktiv eller av 
direktiven [ersätter direktiv 2004/17/EG 
och direktiv 2004/18/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG, ska den del av
kontraktet som utgör en koncession som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med detta direktiv. Om de olika 
delarna av kontraktet i fråga objektivt sett 
inte kan särskiljas ska dock tillämpningen 
av direktivet bestämmas av kontraktets 
huvudändamål.

4. För kontrakt bestående av koncessioner 
som omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra inslag som inte 
omfattas av detta direktiv eller av 
direktiven [ersätter direktiv 2004/17/EG 
och direktiv 2004/18/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG, ska tillämpningen av 
detta direktiv bestämmas av kontraktets 
huvudändamål.

Or. es

Ändringsförslag 696
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För kontrakt bestående av koncessioner 
som omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra inslag som inte 
omfattas av detta direktiv eller av 
direktiven [ersätter direktiv 2004/17/EG 
och direktiv 2004/18/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG, ska den del av 
kontraktet som utgör en koncession som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med detta direktiv. Om de olika 
delarna av kontraktet i fråga objektivt sett 
inte kan särskiljas ska dock tillämpningen 
av direktivet bestämmas av kontraktets 

4. För kontrakt bestående av koncessioner 
som omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra inslag som inte 
omfattas av detta direktiv eller av 
direktiven [ersätter direktiv 2004/17/EG 
och direktiv 2004/18/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG, ska den del av 
kontraktet som utgör en koncession som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med detta direktiv. Om de olika 
delarna av kontraktet i fråga objektivt sett 
inte kan särskiljas ska dock tillämpningen 
av direktivet bestämmas av kontraktets 
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huvudändamål. huvudändamål, utan att detta påverkar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till lagstiftning inom särskilda sektorer.

Ändringsförslag 697
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För koncessioner som omfattas av detta 
direktiv samt kontrakt som omfattas av 
[direktiv 2004/18/EG eller 2004/17/EG] 
eller 2009/81/EG21 ska den del av 
kontraktet som utgör en koncession som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med detta direktiv.

5. För koncessioner som omfattas av detta 
direktiv samt kontrakt som omfattas av 
[direktiv 2004/18/EG eller 2004/17/EG] 
eller 2009/81/EG21 ska tillämpningen av 
detta direktiv bestämmas av kontraktets 
huvudändamål.

Om de olika delarna av kontraktet i fråga 
objektivt sett inte kan särskiljas ska 
tillämpningen av detta direktiv bestämmas 
av kontraktets huvudändamål.

Or. es

Ändringsförslag 698
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För koncessioner som omfattas av detta 
direktiv samt kontrakt som omfattas av 
[direktiv 2004/18/EG eller 2004/17/EG] 
eller 2009/81/EG21 ska den del av 
kontraktet som utgör en koncession som 

utgår
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omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med dess bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För koncessioner som omfattas av detta 
direktiv samt kontrakt som omfattas av 
[direktiv 2004/18/EG eller 2004/17/EG]
eller 2009/81/EG21 ska den del av 
kontraktet som utgör en koncession som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med dess bestämmelser.

5. För koncessioner som omfattas av detta 
direktiv samt kontrakt som omfattas av 
[direktiv 2004/18/EG eller 2004/17/EG] 
ska den del av kontraktet som utgör en 
koncession som omfattas av detta direktiv 
tilldelas i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingår i ett paket som ska se till att det inte finns någon överlappning 
mellan detta direktiv och direktivet om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa 
kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter 
på försvars- och säkerhetsområdet (2009/81/EG), eller med relevanta artiklar i fördraget.

Ändringsförslag 700
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de olika delarna av kontraktet i fråga 
objektivt sett inte kan särskiljas ska 
tillämpningen av detta direktiv bestämmas 
av kontraktets huvudändamål.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Då det gäller kontrakt som avser 
upphandling som omfattas av detta 
direktiv och direktiv 2009/81/EG samt 
upphandling eller andra beståndsdelar 
som inte omfattas av något av direktiven, 
ska kontraktet inte omfattas av detta 
direktiv under förutsättningen att 
tilldelningen av ett enskilt kontrakt kan 
motiveras av objektiva skäl. Beslutet att 
tilldela ett enskilt kontrakt får dock inte 
göras i syfte att utesluta kontrakt från 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är del av ett paket som syftar till att se till att det inte finns någon 
överlappning mellan detta direktiv och direktivet om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (2009/81/EG), såväl som mellan 
de relaterade relevanta fördragsartiklarna.

Ändringsförslag 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om de olika delarna av kontraktet i 
fråga objektivt sett inte kan särskiljas ska 
tillämpningen av detta direktiv bestämmas 
av kontraktets huvudändamål.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är del av ett paket som syftar till att se till att det inte finns någon 
överlappning mellan detta direktiv och direktivet om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (2009/81/EG), såväl som mellan 
de relaterade relevanta fördragsartiklarna.

Ändringsförslag 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Då det gäller kontrakt som avser 
upphandling som omfattas av detta 
direktiv och direktiv 2009/81/EG samt 
upphandling eller andra beståndsdelar 
som inte omfattas av direktiv 2009/81/EG, 
ska kontraktet inte omfattas av 
direktiv 2009/81/EG under 
förutsättningen att tilldelningen av ett 
enskilt kontrakt kan motiveras av 
objektiva skäl.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är del av ett paket som syftar till att se till att det inte finns någon 
överlappning mellan detta direktiv och direktivet om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (2009/81/EG), såväl som mellan 
de relaterade relevanta fördragsartiklarna.
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Ändringsförslag 704
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Valet mellan att tilldela en enda 
koncession eller att tilldela ett antal 
separata koncessioner får dock inte göras 
i syfte att undanta koncessionen från 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 705
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en av de verksamheter som en 
koncession som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv är avsedd 
för förtecknas i bilaga III men inte de 
övriga och om det är omöjligt att på 
objektiva grunder avgöra vilken 
verksamhet koncessionen huvudsakligen 
är avsedd för, ska koncessionen tilldelas 
enligt de bestämmelser som är tillämpliga 
på koncessioner som tilldelas av 
upphandlande myndigheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 706
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en av de verksamheter som en 
koncession som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv är avsedd 
för förtecknas i bilaga III men inte de 
övriga och om det är omöjligt att på 
objektiva grunder avgöra vilken 
verksamhet koncessionen huvudsakligen är 
avsedd för, ska koncessionen tilldelas 
enligt de bestämmelser som är tillämpliga 
på koncessioner som tilldelas av 
upphandlande myndigheter.

2. Om en av de verksamheter som en 
koncession som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv är avsedd 
för förtecknas i bilaga III men inte de 
övriga och om det är omöjligt att på 
objektiva grunder avgöra vilken 
verksamhet koncessionen huvudsakligen är 
avsedd för, ska koncessionen tilldelas 
enligt de bestämmelser som är tillämpliga 
på koncessioner som tilldelas av 
upphandlande myndigheter, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i EU-lagstiftningen.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag tar hänsyn till sektoriell lagstiftning.

Ändringsförslag 707
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en av de verksamheter som 
kontraktet eller koncessionen är 
avsett/avsedd för omfattas av detta direktiv 
och en annan verksamhet varken 
omfattas av detta direktiv eller av [direktiv 
2004/18/EG eller 2004/17/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG22 och om det är 
omöjligt att på objektiva grunder avgöra 
vilken verksamhet kontraktet eller 
koncessionen huvudsakligen är 

utgår
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avsett/avsedd för, ska kontraktet eller 
koncessionen tilldelas i enlighet med detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 708
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i förfaranden för koncessionstilldelning för 
skyddade verkstäder och ekonomiska 
aktörer vars främsta syfte är social och 
yrkesmässig integration av personer med 
funktionshinder och missgynnade 
arbetstagare eller föreskriva att 
koncessioner ska utföras inom ramen för 
program för skyddad anställning, varvid 
över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, ekonomiska aktörer eller
program är personer med funktionshinder 
eller missgynnade arbetstagare.
Hänvisning till denna bestämmelse ska 
göras i koncessionsmeddelandet.

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i förfaranden för koncessionstilldelning för 
skyddade verkstäder och ekonomiska 
aktörer vars främsta syfte är social och 
yrkesmässig integration av personer med 
funktionshinder och missgynnade 
arbetstagare eller föreskriva att 
koncessioner ska utföras inom ramen för 
program för skyddad anställning, varvid 
över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, ekonomiska aktörer eller 
program är personer med funktionshinder 
och/eller missgynnade personer.
Missgynnade personer omfattar bland 
annat: arbetslösa, personer som har 
särskilda svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, personer som riskerar 
att drabbas av utestängning, personer som 
tillhör sårbara grupper och missgynnade 
minoriteter. Hänvisning till denna 
bestämmelse ska göras i 
koncessionsmeddelandet.

Or. en
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Ändringsförslag 709
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i förfaranden för koncessionstilldelning för 
skyddade verkstäder och ekonomiska 
aktörer vars främsta syfte är social och 
yrkesmässig integration av personer med 
funktionshinder och missgynnade 
arbetstagare eller föreskriva att 
koncessioner ska utföras inom ramen för 
program för skyddad anställning, varvid 
över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, ekonomiska aktörer eller 
program är personer med funktionshinder 
eller missgynnade arbetstagare.

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i förfaranden för koncessionstilldelning för 
skyddade verkstäder och ekonomiska 
aktörer vars främsta syfte är social och 
yrkesmässig integration av personer med 
funktionshinder och missgynnade 
arbetstagare eller föreskriva att 
koncessioner ska utföras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 
att sådana verkstäder, ekonomiska aktörer 
eller program anställer personer med 
funktionshinder och/eller missgynnade 
personer. Missgynnade personer omfattar 
bland annat: arbetslösa, personer med 
invandrarbakgrund, personer som 
riskerar att drabbas av utestängning, 
personer som tillhör sårbara grupper, är 
långtidssjuka och/eller tillhör 
missgynnade minoriteter.

Or. en

Ändringsförslag 710
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 20 – sista meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hänvisning till denna bestämmelse ska 
göras i koncessionsmeddelandet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 711
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
tjänstekoncessioner för forsknings- och 
utvecklingstjänster med följande 
CPV-referensnummer: 73000000-2 till 
73436000-7, förutom 73200000-4, 
73210000-7 eller 73220000-0, förutsatt att 
båda av de följande villkoren är 
uppfyllda:

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
tjänstekoncessioner för forsknings- och 
utvecklingstjänster med följande 
CPV-referensnummer: 73000000-2 till 
73436000-7, förutom 73200000-4, 
73210000-7 eller 73220000-0.

Or. en

Ändringsförslag 712
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De är uteslutande till nytta för en 
upphandlande myndighet eller enhet i 
dess egen verksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 713
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den tillhandahållna tjänsten betalas 
uteslutande av den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 714
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 46 
med avseende på referensnumren i denna 
artikel, närhelst ändringar av 
CPV-nomenklaturen måste avspeglas i 
detta direktiv och de inte medför någon 
förändring av direktivets 
tillämpningsområde.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 715
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 46 
med avseende på referensnumren i denna 
artikel, närhelst ändringar av 
CPV-nomenklaturen måste avspeglas i
detta direktiv och de inte medför någon 
förändring av direktivets 
tillämpningsområde.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 716
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer som enligt 
lagstiftningen i sin etableringsstat har rätt 
att tillhandahålla den aktuella tjänsten får 
inte avvisas endast på grund av att 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
koncessionen tilldelas kräver att de ska 
vara antingen fysiska eller juridiska 
personer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 717
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer som enligt 
lagstiftningen i sin etableringsstat har rätt
att tillhandahålla den aktuella tjänsten får 
inte avvisas endast på grund av att 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
koncessionen tilldelas kräver att de ska 
vara antingen fysiska eller juridiska 
personer.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 718
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förfarandena för tilldelning av 
kontrakt måste omfatta bestämmelser för 
små och medelstora företags deltagande.

Or. it

Ändringsförslag 719
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Grupper av ekonomiska aktörer får 
lämna anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande.

3. Grupper av ekonomiska aktörer, 
däribland företagskonsortier, får lämna 
anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande.

Or. it

Ändringsförslag 720
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Upphandlande myndigheter och 
enheter får inte ställa upp särskilda krav 
för sådana gruppers deltagande i 
koncessionstilldelningsförfaranden som 
inte gäller för enskilda anbudssökande.
De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna får inte kräva att sådana 

utgår
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grupper ska ha en viss juridisk form för 
att få lämna en anbudsansökan eller ett 
anbud.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Upphandlande myndigheter och 
enheter får inte ställa upp särskilda krav 
för sådana gruppers deltagande i 
koncessionstilldelningsförfaranden som 
inte gäller för enskilda anbudssökande.
De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna får inte kräva att sådana 
grupper ska ha en viss juridisk form för 
att få lämna en anbudsansökan eller ett 
anbud.

utgår

Or. de

Motivering

Denna punkt begränsar på ett onödigt sätt de kontraktsslutande enheternas flexibilitet, och 
det är svårt att se mervärdet av en sådan bestämmelse.

Ändringsförslag 722
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
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skyldigheterna att offentliggöra tilldelade 
kontrakt och att ge information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 27 och 35, får den 
upphandlande myndigheten inte 
offentliggöra uppgifter som lämnats in och 
förklarats konfidentiella av de ekonomiska 
aktörerna, inklusive men inte begränsat 
till tekniska hemligheter, affärshemligheter 
och konfidentiella aspekter i anbuden.

skyldigheterna att offentliggöra tilldelade 
koncessionskontrakt och att ge 
information till anbudssökande och 
anbudsgivare enligt artiklarna 27 och 35, 
får uppdragsgivaren inte offentliggöra 
uppgifter som lämnats in och förklarats 
konfidentiella av de ekonomiska aktörerna, 
i synnerhet tekniska hemligheter eller
affärshemligheter.

Underlåtenhet att följa detta krav ska leda 
till ansvar för uppdragsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 723
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
skyldigheterna att offentliggöra tilldelade 
kontrakt och att ge information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 27 och 35, får den 
upphandlande myndigheten inte 
offentliggöra uppgifter som lämnats in 
och förklarats konfidentiella av de 
ekonomiska aktörerna, inklusive men inte 
begränsat till tekniska hemligheter, 
affärshemligheter och konfidentiella 
aspekter i anbuden.

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till
information, och utan att det påverkar 
skyldigheterna att offentliggöra tilldelade 
kontrakt och att ge information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 27 och 35, och i enlighet med 
lagstiftningen om uppgiftsskydd i 
medlemsstaterna och på EU-nivå, ska 
tillsynsorganet, på skriftlig begäran, 
bevilja ovillkorlig och avgiftsfri direkt 
tillgång till de tilldelade kontrakten.
Tillgång till vissa delar av kontrakten kan 
vägras om utlämnande av sådan 
information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
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konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får 
offentliggöras ska beviljas inom skälig tid.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. Mottagaren av 
informationen ska få offentliggöra den.

Or. de

Ändringsförslag 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
skyldigheterna att offentliggöra tilldelade 
kontrakt och att ge information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 27 och 35, får den 
upphandlande myndigheten inte 
offentliggöra uppgifter som lämnats in och 
förklarats konfidentiella av de ekonomiska 
aktörerna, inklusive men inte begränsat till 
tekniska hemligheter, affärshemligheter 
och konfidentiella aspekter i anbuden.

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
skyldigheterna att offentliggöra tilldelade 
koncessionskontrakt och att ge 
information till anbudssökande och 
anbudsgivare enligt artiklarna 27 och 35, 
får uppdragsgivaren inte offentliggöra 
uppgifter som lämnats in och skäligen 
förklarats konfidentiella av de ekonomiska 
aktörerna, inklusive men inte begränsat till 
tekniska hemligheter, affärshemligheter 
och konfidentiella aspekter i anbuden.

Underlåtenhet att följa detta krav ska leda 
till ansvar för uppdragsgivaren.
Denna artikel ska inte utgöra ett hinder 
för offentliggörande av ingångna 
kontrakt, inbegripet eventuella senare 
ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 725
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet eller 
enhet får ställa krav på ekonomiska 
aktörer att de skyddar den konfidentiella 
karaktären av de uppgifter som den 
lämnar ut under 
koncessionstilldelningsförfarandet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 726
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet eller 
enhet får ställa krav på ekonomiska aktörer 
att de skyddar den konfidentiella 
karaktären av de uppgifter som den lämnar 
ut under 
koncessionstilldelningsförfarandet.

2. Uppdragsgivaren får ställa krav på 
ekonomiska aktörer att de skyddar den 
konfidentiella karaktären av de uppgifter 
som den lämnar ut under 
koncessionstilldelningsförfarandet.

Underlåtenhet att följa detta krav ska leda 
till ansvar för den ekonomiska aktören.

Or. en
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Ändringsförslag 727
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 Denna artikel utgår.
[...]

Or. en

Ändringsförslag 728
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De verktyg som ska användas för 
kommunikation med elektroniska medel, 
liksom deras tekniska egenskaper, ska 
vara icke-diskriminerande, allmänt 
tillgängliga och kompatibla med de 
informations- och 
kommunikationsprodukter som i 
allmänhet används, och de får inte 
begränsa de ekonomiska aktörernas 
tillträde till 
koncessionstilldelningsförfarandet. De 
tekniska uppgifter och egenskaper hos 
anordningar för elektronisk mottagning 
som anses överensstämma med första 
stycket i denna punkt anges i bilaga XII.

utgår

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 46 
med avseende på att ändra de tekniska 
uppgifter och egenskaper som anges i 
bilaga XII med hänsyn till den tekniska 
utvecklingen eller av administrativa skäl.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 46 
med avseende på fastställande av 
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obligatorisk användning av tekniska 
normer, åtminstone i fråga om elektronisk 
inlämning, elektroniska kataloger och 
elektronisk autentisering, för att se till att 
tekniska format samt process- och 
meddelandestandarder är kompatibla, 
särskilt i gränsöverskridande 
sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 729
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De upphandlande myndigheterna och 
enheterna får vid behov kräva 
användning av verktyg som inte är 
allmänt tillgängliga, förutsatt att de 
erbjuder alternativa medel för tillgång.

utgår

De upphandlande myndigheterna och 
enheterna ska anses erbjuda passande 
alternativa medel för tillgång i följande 
situationer:
a) Om de med elektroniska medel ger fri, 
direkt och fullständig tillgång till dessa 
verktyg från och med datumet för 
offentliggörande av meddelandet i 
enlighet med bilaga IX eller från det 
datum då inbjudan att bekräfta intresse 
avsänds. Den internetadress på vilken 
dessa verktyg finns tillgängliga ska anges 
i meddelandet eller inbjudan att bekräfta 
intresse.
b) Om de försäkrar sig om att 
anbudsgivare som är etablerade i en 
annan medlemsstat än den upphandlande 
myndigheten kan få tillträde till 
koncessionstilldelningsförfarandet genom 
användning av provisoriska anordningar 
som görs tillgängliga online utan extra 
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kostnader.
c) Om de stöder en alternativ kanal för 
elektronisk inlämning av anbud.

Or. en

Ändringsförslag 730
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Följande regler ska gälla för 
anordningar för elektronisk överföring 
och mottagning av anbud och 
anbudsansökningar:

utgår

a) Information om specifikationer för 
elektronisk inlämning av anbud och 
ansökningar om deltagande, inbegripet 
kryptering och tidsstämpling, ska finnas 
tillgänglig för alla berörda parter.
b) Anordningar, metoder för autentisering 
och elektroniska signaturer ska uppfylla 
kraven i bilaga XII:
c) De upphandlande myndigheterna och 
enheterna ska ange den säkerhetsnivå 
som krävs för de elektroniska 
kommunikationsmedlen i olika skeden av 
koncessionstilldelningsförfarandet.
Säkerhetsnivån ska stå i proportion till de 
risker som är förknippade med 
förfarandet.
d) Om avancerade elektroniska signaturer 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/93/EG24 krävs ska de 
upphandlande myndigheterna och 
enheterna godta signaturer som stöds av 
ett sådant kvalificerat elektroniskt 
certifikat som avses i den tillförlitliga 
förteckning som fastställs i 
kommissionens beslut 2009/767/EG25, 
vilka skapats med eller utan en säker 
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anordning för skapande av signaturer, 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
i) De upphandlande myndigheterna och 
enheterna måste fastställa det format för 
avancerade signaturer som krävs på 
grundval av de format som anges i 
kommissionens beslut 2011/130/EU26 och 
vidta nödvändiga åtgärder för den 
tekniska behandlingen av dessa format.
ii) Om ett anbud är signerat med ett 
kvalificerat certifikat som finns med i den 
tillförlitliga förteckningen får 
myndigheterna eller enheterna inte införa 
ytterligare krav som kan förhindra 
anbudsgivarna att använda dessa 
signaturer.

Or. en

Ändringsförslag 731
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv
Avdelning II – kapitel -I (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel -I
Allmänna principer
Artikel -26
Uppdragsgivarens frihet att organisera 
förfarandet
Uppdragsgivaren ska ha friheten att 
organisera det förfarande som leder till 
valet av koncessionshavare, förutsatt att 
det sker i enlighet med bestämmelserna i 
detta direktiv, där de enda två 
obligatoriska stegen är offentliggörandet 
av ett koncessionsmeddelande i början av 
förfarandet, förutom i de fall som anges i 
artiklarna 17 och 26.5, och 
offentliggörandet av ett meddelande om 
tilldelning när förfarandet har avslutats.
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Uppdragsgivaren får föreskriva 
mellanliggande steg under 
tilldelningsförfarandet, t.ex. sändandet av 
en uppmaning att lämna ett anbud till de 
anbudssökande som har svarat på 
meddelandet om koncession, då detta är 
lämpligt.
Artikel -26a
Allmänna principer
1. Koncessioner ska tilldelas på grundval 
av de kriterier som anges av 
uppdragsgivaren i enlighet med 
artikel 38a, förutsatt att de följande 
kumulativa villkoren har uppfyllts:
a) Anbudet är förenligt med de krav, 
villkor och kriterier som anges i 
meddelandet om koncession eller i 
uppmaningen att lämna ett anbud och i 
koncessionshandlingarna.
b) Anbudet kommer från en anbudsgivare 
som
i) inte är utestängd från att delta i 
tilldelningsförfarandet i enlighet med 
artikel 36.5 och 36.7 och om inte annat 
följer av artikel 39.8, och
ii) uppfyller de urvalskriterier som anges 
av uppdragsgivaren i enlighet med artikel 
36.2 och 36.3.
2. Under 
koncessionstilldelningsförfarandet ska 
uppdragsgivaren behandla de ekonomiska 
aktörerna likvärdigt och agera på ett 
öppet och proportionerligt sätt.
Uppdragsgivaren ska framför allt inte 
särbehandla någon genom att lämna ut 
information som kan gynna vissa 
anbudssökande eller anbudsgivare i 
förhållande till andra Förfarandet för 
koncessionstilldelning får inte utformas i 
avsikt att undanta en koncession från 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
eller för att på ett konstgjort sätt begränsa 
konkurrensen.
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3. Uppdragsgivaren och den ekonomiska 
aktören ska respektera skyldigheter som 
har att göra med social trygghet och 
anställningstrygghet samt 
arbetsförhållanden som är tillämpliga på 
den plats där koncessionen fullgörs, vilket 
anges genom kollektivavtal, nationell 
lagstiftning och internationell arbetsrätt.
Uppdragsgivaren har fullständig frihet att 
i anbudshandlingarna ange de sociala 
och miljömässiga kriterier som gäller 
utöver dessa skyldigheter. Detta 
inbegriper efterlevnad av ILO:s 
konvention nr 94, även då konventionen 
inte har införlivats i den nationella 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 732
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artiklarna -26 och -26a (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -26
Uppdragsgivarens frihet att organisera 
förfarandet
Uppdragsgivaren ska ha friheten att 
organisera det förfarande som leder till 
valet av koncessionshavare, förutsatt att 
det sker i enlighet med bestämmelserna i 
detta direktiv, där de enda två 
obligatoriska stegen är offentliggörandet 
av ett koncessionsmeddelande i början av 
förfarandet, förutom i de fall som anges i 
artiklarna 17 och 26.5, och 
offentliggörandet av ett meddelande om 
tilldelning när förfarandet har avslutats.
Uppdragsgivaren får föreskriva 
mellanliggande steg under 
tilldelningsförfarandet, t.ex. sändandet av 
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en uppmaning att lämna ett anbud till de 
anbudssökande som har svarat på 
meddelandet om koncession, då detta är 
lämpligt.
Artikel -26a
Allmänna principer
1. Koncessioner ska tilldelas på grundval 
av de kriterier som anges av 
uppdragsgivaren i enlighet med 
artikel 38a, förutsatt att de följande 
kumulativa villkoren har uppfyllts:
a) Anbudet är förenligt med de krav, 
villkor och kriterier som anges i 
meddelandet om koncession eller i 
uppmaningen att lämna ett anbud och i 
koncessionshandlingarna.
b) Anbudet kommer från en anbudsgivare 
som
i) inte är utestängd från att delta i 
tilldelningsförfarandet i enlighet med 
artikel 36.5 och 36.7 och om inte annat 
följer av artikel 39.8, och
ii) uppfyller de urvalskriterier som anges 
av uppdragsgivaren i enlighet med 
artikel 36.2 och 36.3.
2. Under 
koncessionstilldelningsförfarandet ska 
uppdragsgivaren behandla de ekonomiska 
aktörerna likvärdigt och agera på ett 
öppet och proportionerligt sätt.
Uppdragsgivaren ska framför allt inte 
särbehandla någon genom att lämna ut 
information som kan gynna vissa 
anbudssökande eller anbudsgivare i 
förhållande till andra. Förfarandet för 
koncessionstilldelning får inte utformas i 
avsikt att undanta en koncession från 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
eller för att på ett konstgjort sätt begränsa 
konkurrensen.
3. Uppdragsgivaren måste se till att den 
ekonomiska aktören uppfyller 
skyldigheterna avseende social trygghet 
och arbetsförhållanden som är tillämpliga 
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enligt aktuella lagar och kollektivavtal på 
den plats där koncessionen fullgörs, och 
får ange ytterligare sociala och 
miljömässiga kriterier.

Or. fr

Motivering

Tillägg av en punkt (till artikel 26) som säkerställer efterlevnaden av de sociala rättigheterna 
i den nya text som föreslås av föredraganden.

Ändringsförslag 733
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Koncessionsmeddelanden ska innehålla 
de upplysningar som anges i bilaga IV och 
i tillämpliga fall varje annan upplysning, i 
enlighet med standardformulärens 
format, som den upphandlande 
myndigheten eller enheten anser vara till 
nytta.

2. Koncessionsmeddelanden ska innehålla 
de upplysningar som anges i bilaga IV och 
i tillämpliga fall varje annan upplysning 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten anser vara till nytta.

Or. en

Ändringsförslag 734
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppdragsgivaren och den ekonomiska 
aktören ska respektera skyldigheter som 
har att göra med social trygghet och 
anställningstrygghet samt 
arbetsförhållanden som är tillämpliga på 
den plats där koncessionen fullgörs, vilket 
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anges genom kollektivavtal, nationell 
lagstiftning och internationell arbetsrätt.
Uppdragsgivaren har fullständig frihet att 
i anbudshandlingarna ange de sociala 
och miljömässiga kriterier som gäller 
utöver dessa skyldigheter. Detta 
inbegriper efterlevnad av ILO:s 
konvention nr 94, även då konventionen 
inte har införlivats i den nationella 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 735
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Upphandlande myndigheter och 
enheter som önskar tilldela koncessioner 
för sociala tjänster och andra specifika 
tjänster ska tillkännage sin avsikt att 
tilldela sådana koncessioner genom 
offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande så snart som möjligt 
efter budgetårets början. Sådana 
meddelanden ska innehålla de 
upplysningar som anges i bilaga XIII.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Upphandlande myndigheter och enheter 
som önskar tilldela koncessioner för 

3. Upphandlande myndigheter och enheter 
som önskar tilldela koncessioner för 
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sociala tjänster och andra specifika tjänster 
ska tillkännage sin avsikt att tilldela sådana 
koncessioner genom offentliggörande av 
ett förhandsmeddelande så snart som 
möjligt efter budgetårets början. Sådana 
meddelanden ska innehålla de 
upplysningar som anges i bilaga XIII.

sociala tjänster och andra specifika tjänster 
som förtecknas i bilaga X, ska tillkännage 
sin avsikt att tilldela sådana koncessioner 
genom offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande så snart som möjligt 
efter budgetårets början. Sådana 
meddelanden ska innehålla de 
upplysningar som anges i bilaga XIII.

Or. en

Motivering

Saknad hänvisning.

Ändringsförslag 737
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska fastställa 
standardformulär för detta.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 48.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 738
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med avvikelse från punkt 1 är 
upphandlande myndigheter och enheter 
inte skyldiga att offentliggöra ett 
koncessionsmeddelande i något av 
följande fall:

utgår
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a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller ansökningar har lämnats vid 
ett koncessionsförfarande, förutsatt att de 
ursprungliga villkoren för 
koncessionskontraktet inte väsentligt 
ändrats och att en rapport lämnas till 
kommissionen eller till det nationella 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 84 i direktiv [som ersätter 
direktiv 2004/18/EG], om de begärt det.
b) Om byggentreprenaderna eller 
tjänsterna kan tillhandahållas enbart av 
en viss ekonomisk aktör därför att det av 
tekniska skäl inte finns någon konkurrens 
eller till följd av ett krav på att skydda 
patent, upphovsrätt eller andra 
immateriella rättigheter eller andra 
exklusiva rättigheter och det inte finns 
något rimligt alternativ eller någon rimlig 
lösning och avsaknaden av konkurrens 
inte är följden av en konstlad begränsning 
av parametrarna i 
koncessionstilldelningen.
c) För tilldelning av nya 
byggentreprenader eller tjänster som är 
en upprepning av liknande 
byggentreprenader eller tjänster som 
samma upphandlande myndighet eller 
enhet tilldelat samma ekonomiska aktör i 
en ursprunglig koncession som omfattas 
av den skyldighet som avses i punkt 1, 
under förutsättning att de nya 
byggentreprenaderna eller tjänsterna är i 
överensstämmelse med ett grundläggande 
projekt, för vilket den ursprungliga 
koncessionen tilldelats genom ett 
förfarande. I det grundläggande projektet 
ska omfattningen av tänkbara 
kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster anges och de villkor under vilka 
dessa tilldelas.

Or. en

Motivering

Alltför detaljerat, vilket ökar risken för misstag i samband med tilldelningen av 
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koncessionskontrakt. Skyldigheten att utfärda ett koncessionsmeddelande med användning av 
det lämpliga formuläret är tillräckligt.

Ändringsförslag 739
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med avvikelse från punkt 1 är 
upphandlande myndigheter och enheter 
inte skyldiga att offentliggöra ett 
koncessionsmeddelande i något av
följande fall:

5. Med avvikelse från punkt 1 är 
upphandlande myndigheter och enheter 
inte skyldiga att offentliggöra ett 
koncessionsmeddelande i något av de fall 
som omfattas av artikel 30 i direktivet om 
offentlig upphandling [tidigare 
direktiv 2004/18/EG av den 
31 mars 2004].

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med avvikelse från punkt 1 är 
upphandlande myndigheter och enheter 
inte skyldiga att offentliggöra ett 
koncessionsmeddelande i något av 
följande fall:

5. Med avvikelse från punkt 1 är 
upphandlande myndigheter och enheter 
inte skyldiga att offentliggöra ett 
koncessionsmeddelande i något av de fall 
som avses i artikel 30 i direktivet om 
offentlig upphandling [ersätter 
direktiv 2004/18/EG].

Or. de

Motivering

En hänvisning till direktivet om offentlig upphandling infogas här, eftersom det i detta fall är 
klokt att tillämpa samma undantag för koncessioner som gäller för offentliga 
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upphandlingskontrakt.

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller ansökningar har lämnats vid 
ett koncessionsförfarande, förutsatt att de 
ursprungliga villkoren för 
koncessionskontraktet inte väsentligt 
ändrats och att en rapport lämnas till 
kommissionen eller till det nationella 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 84 i direktiv [som ersätter 
direktiv 2004/18/EG], om de begärt det.

utgår

Or. de

Motivering

Det är nödvändigt att förslaget utgår eftersom hela punkten har omorganiserats.


