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Ændringsforslag 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Slettes af hensyn til overensstemmelse med direktivet om offentlige indkøb, artikel 30 i 
sidstnævnte.

Ændringsforslag 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne kun kan leveres af en 
bestemt økonomisk aktør på grund af 
manglende konkurrence af tekniske 
årsager, beskyttelse af patenter, 
ophavsrettigheder eller andre 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller 
beskyttelse af andre eksklusive 
rettigheder, eller når der ikke findes et 

udgår
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rimeligt alternativ og den manglende 
konkurrence ikke er resultatet af en 
kunstig indsnævring af parametrene for 
tildeling af koncessioner

Or. de

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til den nye version af hele stykket.

Ændringsforslag 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne kun kan leveres af en 
bestemt økonomisk aktør på grund af 
manglende konkurrence af tekniske 
årsager, beskyttelse af patenter, 
ophavsrettigheder eller andre 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller 
beskyttelse af andre eksklusive 
rettigheder, eller når der ikke findes et 
rimeligt alternativ og den manglende 
konkurrence ikke er resultatet af en 
kunstig indsnævring af parametrene for 
tildeling af koncessioner

udgår

Or. de

Begrundelse

Slettes af hensyn til overensstemmelse med direktivet om offentlige indkøb, artikel 30 i 
sidstnævnte.

Ændringsforslag 745
Herbert Dorfmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne kun kan leveres af en 
bestemt økonomisk aktør på grund af 
manglende konkurrence af tekniske 
årsager, beskyttelse af patenter, 
ophavsrettigheder eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder eller beskyttelse af 
andre eksklusive rettigheder, eller når der 
ikke findes et rimeligt alternativ og den 
manglende konkurrence ikke er resultatet 
af en kunstig indsnævring af parametrene 
for tildeling af koncessioner

b) hvis bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne kun kan leveres af en 
bestemt økonomisk aktør på grund af 
manglende konkurrence af tekniske 
årsager, beskyttelse af patenter, 
ophavsrettigheder eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder eller beskyttelse af 
andre eksklusive rettigheder, heriblandt 
rettigheder, der sikrer en økonomisk aktør 
tilgængelighed over jordarealer eller ikke-
omsættelige kapitalgoder, som er 
afgørende og nødvendige for at sikre 
koncessionskontraktens formål, når der 
ikke findes et rimeligt alternativ og den 
manglende konkurrence ikke er resultatet 
af en kunstig indsnævring af parametrene 
for tildeling af koncessioner

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i behovet for at beskytte tinglige rettigheder, såsom 
ejendomsret, eller personlige rettigheder, såsom rettigheder, der er erhvervet med leje- eller 
forpagtningskontrakter, som en økonomisk operatør råder over i forhold til bestemte og 
specifikke jordarealer, der er nødvendige for driften af de arbejder og/eller tjenesteydelser, 
som er genstand for koncessionen, hvorved disse rettigheder medtages blandt de "andre 
eksklusive rettigheder", der i forvejen er omtalt i den nuværende tekst.

Ændringsforslag 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis der ved nye bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der 
er en gentagelse af tilsvarende 

udgår
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tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, og som overdrages til den 
økonomiske aktør, der blev tildelt den 
oprindelige kontrakt af de samme 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere i henhold til stk. 1, forudsat at 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er i overensstemmelse med 
det grundlæggende projekt for den 
oprindelige koncession. Det 
grundlæggende projekt skal angive 
omfanget af eventuelle yderligere bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og 
betingelserne for tildelingen heraf.

Or. de

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til den nye version af hele stykket.

Ændringsforslag 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis der ved nye bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der 
er en gentagelse af tilsvarende 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, og som overdrages til den 
økonomiske aktør, der blev tildelt den 
oprindelige kontrakt af de samme 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere i henhold til stk. 1, forudsat at 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er i overensstemmelse med 
det grundlæggende projekt for den 
oprindelige koncession. Det 
grundlæggende projekt skal angive 
omfanget af eventuelle yderligere bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og 
betingelserne for tildelingen heraf.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Slettes af hensyn til overensstemmelse med direktivet om offentlige indkøb, artikel 30 i 
sidstnævnte.

Ændringsforslag 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved koncession på offentlig ejendom 
bestemt til udbud af tjenesteydelser 
vedrørende strandturisme på initiativ af 
og efter anmodning fra en økonomisk 
aktør, når en sådan koncession er en 
forudsætning for udøvelse af aktørens 
virksomhed i en sådan grad, at fortabelse 
af koncessionen ville føre til, at 
vedkommende mister ejendomsretten til 
den pågældende virksomhed.

Or. it

Ændringsforslag 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved koncession på offentlig ejendom 
bestemt til udbud af tjenesteydelser efter 
anmodning fra den økonomiske aktør, der 
blev tildelt den oprindelige kontrakt af de 
samme ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere i henhold til stk. 
1, når fortabelse af koncessionen i praksis 
ville føre til ophør af den pågældende 
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virksomhed.

Or. it

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at beskytte de (ofte familiedrevne) 
mikrovirksomheder, der f.eks. er involveret i udbud af turistrelaterede strandtjenester, i de 
tilfælde, hvor disse virksomheder uden koncession ville ophøre med at eksistere.

Ændringsforslag 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved koncession på offentlig ejendom 
bestemt til udbud af tjenesteydelser 
vedrørende strandturisme på initiativ af 
og efter anmodning fra en økonomisk 
aktør, når en sådan koncession er en 
forudsætning for udøvelse af aktørens 
virksomhed i en sådan grad, at fortabelse 
af koncessionen ville føre til, at 
vedkommende mister ejendomsretten til 
den pågældende virksomhed.

Or. it

Ændringsforslag 751
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Allerede ved det oprindelige udbud skal de 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere tage den anslåede samlede 
værdi af efterfølgende bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser i 

udgår
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betragtning, når de anvender 
bestemmelserne i artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Allerede ved det oprindelige udbud skal de 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere tage den anslåede samlede 
værdi af efterfølgende bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser i 
betragtning, når de anvender 
bestemmelserne i artikel 5.

udgår

Or. de

Begrundelse

Slettes af hensyn til overensstemmelse med direktivet om offentlige indkøb, artikel 30 i 
sidstnævnte.

Ændringsforslag 753
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af litra a) i første 
afsnit anses et tilbud for ikke-egnet, når:

udgår

- det ikke er forskriftsmæssigt eller 
uantageligt, og
- det er fuldstændigt irrelevant i forhold til 
koncessionen, og det ikke kan opfylde den 
ordregivende myndigheds henholdsvis 
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ordregiverens krav som angivet i 
koncessionsdokumenterne.
Tilbud anses for at være ikke-
forskriftsmæssige, når de ikke er i 
overensstemmelse med 
koncessionsdokumenterne, eller når de 
tilbudte priser er beskyttet mod normale 
konkurrencevilkår.
Tilbud anses for at være uacceptable i 
følgende tilfælde:
a) hvis de modtages for sent
b) hvis de er indgivet af tilbudsgivere, der 
ikke har de krævede kvalifikationer
c) hvis prisen overstiger den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
budget, som det blev fastsat inden 
koncessionstildelingsproceduren og 
dokumenteret skriftligt
hvis de anses for at være unormalt lave.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 754
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af litra a) i første afsnit
anses et tilbud for ikke-egnet, når:

Ved anvendelsen af stk. 5a anses et tilbud 
for ikke-egnet, når det ikke har noget at 
gøre med koncessionen, fordi det ikke kan 
imødekomme koncessionsgiverens behov 
angivet i koncessionsdokumenterne.

Or. fr
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Begrundelse

Det drejer sig om at præcisere og begrænse de tilfælde, hvor koncessionsgiveren kan undlade 
at offentliggøre en ny koncessionsbekendtgørelse (omhandlet i artikel 26, stk. 5a/ordførerens 
ændringsforslag 145). Dette er kun muligt i de tilfælde, hvor tilbuddene ikke har tilknytning til 
koncessionen. Det forekommer derfor unødvendigt at angive den nærmere begrundelse for, at 
tilbuddet ikke er forskriftsmæssigt eller er uantageligt.

Ændringsforslag 755
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- det ikke er forskriftsmæssigt eller 
uantageligt, og

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig om at præcisere og begrænse de tilfælde, hvor koncessionsgiveren kan undlade 
offentliggøre en ny koncessionsbekendtgørelse (omhandlet i artikel 26, stk. 5a/ordførerens 
ændringsforslag 145). Dette er kun muligt i de tilfælde, hvor buddene ikke har tilknytning til 
koncessionen. Det forekommer derfor unødvendigt at angive den nærmere begrundelse for, at 
tilbuddet ikke er forskriftsmæssigt eller er uantageligt. Jf. ændringsforslag til artikel 26, stk. 
6, første afsnit.

Ændringsforslag 756
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- det er fuldstændigt irrelevant i forhold til 
koncessionen, og det ikke kan opfylde den 
ordregivende myndigheds henholdsvis 
ordregiverens krav som angivet i 
koncessionsdokumenterne.

udgår
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Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig om at præcisere og begrænse de tilfælde, hvor koncessionsgiveren kan undlade 
at offentliggøre en ny koncessionsbekendtgørelse (omhandlet i artikel 26, stk. 5a/ordførerens 
ændringsforslag 145). Dette er kun muligt i de tilfælde, hvor buddene ikke har tilknytning til 
koncessionen. Det forekommer derfor unødvendigt at angive den nærmere begrundelse for, at 
tilbuddet ikke er forskriftsmæssigt eller er uantageligt. Jf. ændringsforslag til artikel 26, stk. 
6, første afsnit.

Ændringsforslag 757
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbud anses for at være ikke-
forskriftsmæssige, når de ikke er i 
overensstemmelse med 
koncessionsdokumenterne, eller når de 
tilbudte priser er beskyttet mod normale 
konkurrencevilkår.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig om at præcisere og begrænse de tilfælde, hvor koncessionsgiveren kan undlade 
at offentliggøre en ny koncessionsbekendtgørelse (omhandlet i artikel 26, stk. 5a/ordførerens 
ændringsforslag 145). Dette er kun muligt i de tilfælde, hvor buddene ikke har tilknytning til 
koncessionen. Det forekommer derfor unødvendigt at angive den nærmere begrundelse for, at 
tilbuddet ikke er forskriftsmæssigt eller er uantageligt. Jf. ændringsforslag til artikel 26, stk. 
6, første afsnit.

Ændringsforslag 758
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
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Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbud anses for at være uacceptable i 
følgende tilfælde:

udgår

a) hvis de modtages for sent
b) hvis de er indgivet af tilbudsgivere, der 
ikke har de krævede kvalifikationer
c) hvis prisen overstiger den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
budget, som det blev fastsat inden 
koncessionstildelingsproceduren og 
dokumenteret skriftligt
d) hvis de anses for at være unormalt lave.

Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig om at præcisere og begrænse de tilfælde, hvor koncessionsgiveren kan undlade 
at offentliggøre en ny koncessionsbekendtgørelse (omhandlet i artikel 26, stk. 5a/ordførerens 
ændringsforslag 145). Dette er kun muligt i de tilfælde, hvor buddene ikke har tilknytning til 
koncessionen. Det forekommer derfor unødvendigt at angive den nærmere begrundelse for, at
tilbuddet ikke er forskriftsmæssigt eller er uantageligt. Jf. ændringsforslag til artikel 26, stk. 
6, første afsnit.

Ændringsforslag 759
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Generelle principper

1. Koncessionstildelingen sker på 
grundlag af kriterier, som opstilles af 
koncessionsgiveren i overensstemmelse 
med artikel 38a, hvis følgende betingelser 
alle er til stede:
a) tilbuddet opfylder de krav, betingelser 
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og kriterier, der er fastsat i 
koncessionsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at afgive tilbud og i 
koncessionsbetingelserne
b) tilbuddet gives af en tilbudsgiver, som
i) ikke er udelukket fra at deltage i 
tildelingsproceduren i henhold til artikel 
36, stk. 5 og 7, og artikel 39, stk. 8, og
ii) opfylder de udvælgelseskriterier, som 
er opstillet af koncessionsgiveren i 
henhold til artikel 36, stk. 2 og 3
iii) overholder de gældende arbejdsvilkår, 
herunder lovgivning, regler og standarder 
inden for miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
Unionens lovgivning og national 
lovgivning samt kollektive 
overenskomster, som gælder, hvor der 
finder levering af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted.
2. Under koncessionstildelingsproceduren 
behandler koncessionsgiveren 
økonomiske aktører ens og handler på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde.
Den udøver især ikke forskelsbehandling 
ved at give oplysninger, som kan stille 
nogle ansøgere eller tilbudsgivere bedre 
end andre. Koncessionen må ikke 
udformes med det formål at udelukke 
denne fra direktivets anvendelsesområde 
eller kunstigt indskrænke konkurrencen.
3. Koncessionsgiveren og økonomiske 
aktører overholder forpligtelser med 
hensyn til social beskyttelse, 
beskæftigelsessikkerhed og arbejdsvilkår, 
som gælder på det sted, hvor 
koncessionen udføres, som fastsat af 
kollektive overenskomster, EU-lovgivning 
og national lovgivning og internationale 
arbejdsstandarder.
Koncessionsgiveren har fuld frihed til at 
fastsætte sociale og miljømæssige kriterier 
i udbudsdokumenterne, der rækker ud 
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over disse forpligtelser. Dette indebærer 
overholdelse af ILO-konvention nr. 94, 
også selv om konventionen ikke er 
gennemført i national ret.

Or. en

Ændringsforslag 760
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den forpligtelse, der henvises til i stk. 1, 
gælder også for de 
tjenesteydelseskoncessioner, hvis anslåede 
værdi beregnet i henhold til metoden i 
artikel 6, stk. 5, er mindst 2 500 000 EUR 
med undtagelse af sociale tjenesteydelser 
og andre specifikke tjenesteydelser, jf. 
artikel 17.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 761
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bekendtgørelserne skal indeholde de i 
bilag V anførte oplysninger eller, for så 
vidt angår koncessioner vedrørende 
sociale tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser de oplysninger, der er 
fastsat i bilag VI og offentliggøres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 28.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 762
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
[...]

Or. en

Ændringsforslag 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
[...]

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 764
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Offentliggørelse på nationalt plan



AM\916835DA.doc 17/152 PE497.783v03-00

DA

1. De bekendtgørelser, der er nævnt i 
artikel 26 og 27, og deres indhold må ikke 
offentliggøres på nationalt plan inden 
offentliggørelsen i henhold til artikel 28.
2. De bekendtgørelser, der offentliggøres 
på nationalt plan, må ikke indeholde 
andre oplysninger end dem, der findes i 
de bekendtgørelser, der er fremsendt til 
Kommissionen, og datoen for afsendelse 
til Kommissionen skal fremgå af 
bekendtgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Offentliggørelse på nationalt plan

1. De bekendtgørelser, der er nævnt i 
artikel 26 og 27, og deres indhold må ikke 
offentliggøres på nationalt plan inden 
offentliggørelsen i henhold til artikel 28.
2. De bekendtgørelser, der offentliggøres 
på nationalt plan, må ikke indeholde 
andre oplysninger end dem, der findes i 
de bekendtgørelser, der er fremsendt til 
Kommissionen, og datoen for afsendelse 
til Kommissionen skal fremgå af 
bekendtgørelsen.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.
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Ændringsforslag 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Elektronisk adgang til 
koncessionsdokumenter
1. De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere giver vederlagsfrit fri, direkte 
og fuld elektronisk adgang til 
koncessionsdokumenterne fra datoen for 
bekendtgørelsens offentliggørelse i 
overensstemmelse med artikel 28 eller 
datoen for afsendelsen af opfordringen til 
at afgive bud. Teksten i bekendtgørelsen 
eller opfordringerne skal indeholde den 
internetadresse, hvor disse dokumenter 
kan ses.
2. Eventuelle supplerende oplysninger om 
koncessionsdokumenterne meddeles af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne eller de kompetente tjenester 
senest seks dage inden udløbet af den 
frist, der er fastsat for modtagelse af 
tilbud, forudsat at der er anmodet om dem 
i tide.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Beskyttelse af informanter

De ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne skal indføre 
interne procedurer for personalets 
rapportering af uregelmæssigheder, der 
sikrer, at
a) alle ansatte (herunder midlertidigt 
ansatte eller kontraktansatte, praktikanter 
og konsulenter), som urigtigt i god tro 
foretager afsløringer vedrørende alle 
former for materiale, er beskyttet mod 
enhver form for gengæld, chikane eller 
nedgørende handlinger
b) fortroligheden for meddelere om 
uregelmæssigheder sikres, medmindre de 
selv udtrykkeligt fraskriver sig den
c) der stilles passende mekanismer til 
rådighed for afsløringer, der kan 
foretages, som for eksempel hjælpelinjer 
eller online-formularer
d) en meddeler om uregelmæssigheder, 
som har været udsat for gengæld, har ret 
til en retfærdig høring for et uafhængigt 
udvalg og skal godtgøres fuldt ud; mens 
de, der begår gengældelseshandlinger, 
straffes behørigt
e) afsløringer undersøges passende, og 
der træffes (om nødvendigt) 
foranstaltninger til at rette det, og 
meddelerne sikres mulighed for at deltage 
i disse procedurer
f) ledere skal bevise, at foranstaltninger 
truffet mod en meddeler havde en anden 
begrundelse end meddelelsen om 
uregelmæssigheder
g) ukorrekte afsløringer beskyttes, hvis de 
foretages i god tro; urigtige afsløringer, 
som påvises at være foretages i ond tro, 
beskyttes ikke
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h) ledelse og personale uddannes 
passende i meddelernes rettigheder, 
politikker og procedurer
i) der føres tilsyn med politikken om 
meddelere, og at den jævnligt evalueres af 
uafhængige organer
j) udefrakommende meddelelse om 
uregelmæssige forhold til valgte ansatte, 
ngo’er, medierne eller andre upassende 
parter er beskyttet, hvis de interne kanaler 
ikke fungerer eller ikke findes.

Or. en

Ændringsforslag 768
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Bekæmpelse af korruption og 

interessekonflikter
Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om bekæmpelse af svig, favorisering, 
bestikkelse og interessekonflikter med det 
formål at sikre gennemsigtighed ved 
tildelingen og ligebehandling af alle 
ansøgere og tilbudsgivere.
De vedtagne foranstaltninger skal 
etablere og anvende omfattende 
advarsels- og overvågningssystemer for at 
forhindre, opdage og standse tilfælde af 
udbudssvindel, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder. Hvad angår 
interessekonflikter, skal 
foranstaltningerne indeholde 
bestemmelser om, at en tilbudsgiver eller 
ansøger kun kan udelukkes fra 
tildelingsproceduren, hvis 
interessekonflikten ikke kan afhjælpes 
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effektivt på anden måde.

Or. en

Ændringsforslag 769
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
[...]

Or. en

Begrundelse

Overflødigt forslag, eftersom de generelle principper om ligebehandling, ikke-
forskelsbehandling, klarhed og proportionalitet allerede er indeholdt i direktivets artikel 7.

Ændringsforslag 770
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
[...]

Or. en

Ændringsforslag 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer som defineret i 
punkt 1 i bilag VIII anføres i 
koncessionsdokumenterne. De fastlægger 
de karakteristika, der kræves af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller
varer.

Tekniske specifikationer og/eller 
funktionelle krav anføres i 
koncessionsdokumenterne i 
overensstemmelse med princippet om lige 
adgang for økonomiske aktører til 
koncessionstildelingsproceduren, og de
må ikke bevirke, at der skabes 
ubegrundede hindringer for konkurrence 
med hensyn til koncessionstildeling.
Medmindre kontraktens genstand gør det 
berettiget, må de tekniske specifikationer
og/eller funktionelle krav ikke angive et
bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse
eller en bestemt fremstillingsproces, og de 
må ikke henvise til et bestemt mærke, et 
bestemt patent eller en bestemt type, til en 
bestemt oprindelse eller til en bestemt 
produktion med det resultat, at visse 
virksomheder eller produkter favoriseres 
eller elimineres. En sådan angivelse eller 
henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis 
en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig 
beskrivelse af kontraktens genstand ikke 
kan lade sig gøre. En sådan angivelse 
eller henvisning efterfølges af udtrykket 
"eller tilsvarende".

Or. en

Begrundelse

Det oprindelige forslag gengiver blot de tekniske specifikationer som defineret i nuværende 
direktiv, selv om de ikke finder fuldstændig anvendelse på koncessioner. Ordføreren foreslår 
en lettere henvisning til tekniske specifikationer i en ny artikel 38b og opfordrer ligeledes til 
bevarelse af artikel 32. Det er ikke tilrådeligt at fjerne alle henvisninger til tekniske 
specifikationer, da dette kan føre til protektionistiske tendenser. Ovenstående er baseret på 
ordførerens eget forslag.

Ændringsforslag 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke produktionsproces eller 
levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, punkt 14.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer skal også 
angive, om der kræves overdragelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For koncessionstildelinger, der er bestemt 
til at blive anvendt af personer, uanset om 
det drejer sig om offentligheden eller om 
personale hos ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere, fastlægges der 
tekniske specifikationer, som omfatter 
kriterier vedrørende adgangsmuligheder 
for handicappede eller design for samtlige 
brugere, medmindre der er tale om særligt 
begrundede omstændigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis obligatoriske standarder for 
tilgængelighed indføres ved EU-
lovgivning, defineres tekniske 
specifikationer, hvad angår kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder, med 
reference til denne lovgivning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.



AM\916835DA.doc 25/152 PE497.783v03-00

DA

Ændringsforslag 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tekniske specifikationer skal 
garantere lige adgang for økonomiske 
aktører til 
koncessionstildelingsproceduren, og de 
må ikke bevirke, at der skabes 
ubegrundede hindringer for konkurrence 
med hensyn til koncessionstildeling.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt andet ikke er fastsat i de 
retligt bindende nationale tekniske 
forskrifter, forudsat at de er forenelige 
med EU-retten, skal de tekniske 
specifikationer affattes på en af følgende 
måder:

udgår

a) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, herunder 
miljøegenskaber, såfremt parametrene er 
så præcise, at tilbudsgiverne kan 
identificere kontraktens genstand, og de 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere kan tildele kontrakten
b) ved henvisning til tekniske 
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specifikationer som angivet i bilag VIII 
og, i nævnte rækkefølge, ved henvisning
til nationale standarder til gennemførelse 
af europæiske standarder, europæiske 
tekniske godkendelser, fælles tekniske 
specifikationer, internationale standarder, 
andre tekniske referencer udarbejdet af 
europæiske standardiseringsorganer eller 
- når sådanne ikke eksisterer - nationale 
standarder, nationale tekniske 
godkendelser eller nationale tekniske 
specifikationer for projektering, 
beregning og udførelse af arbejder og 
anvendelse af varerne; hver henvisning 
skal efterfølges af udtrykket "eller 
tilsvarende"
c) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, jf. litra a), med 
henvisning til de tekniske specifikationer, 
jf. litra b), som et middel til formodning 
om overensstemmelse med denne 
funktionsdygtighed eller disse 
funktionelle krav
d) ved henvisning til de tekniske 
specifikationer, jf. litra b), for så vidt 
angår visse karakteristika, og ved 
henvisning til funktionsdygtigheden eller 
de funktionelle krav, jf. litra a), for så vidt 
angår andre karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 778
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
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Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ved henvisning til sociale 
betragtninger vedrørende de eksterne 
sociale omkostninger med direkte 
tilknytning til livscyklussen, som f.eks. 
produktionens indvirkning på det 
omgivende miljø og tilstødende områder; 
til sociale vilkår og ansættelsesvilkår, der 
bestemmer sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, social sikring og 
arbejdsvilkår som fastsat i EU-
lovgivningen, nationale lovgivninger, 
forordninger eller administrative 
bestemmelser, voldgift, kollektive 
overenskomster og kontrakter som fastsat 
i den internationale 
arbejdsmarkedslovgivning, der gælder på 
det sted, hvor tjenesteydelserne udføres; 
disse forpligtelser finder også anvendelse i 
grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra én medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat

Or. de

Begrundelse

Jeg støtter principielt Juvins forslag om at slette de tekniske specifikationer her. Hvis han ikke 
opnår flertal hertil, tilføjer jeg dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre kontraktens genstand gør 
det berettiget, må de tekniske 
specifikationer ikke angive et bestemt 
fabrikat, en bestemt oprindelse eller en 
bestemt fremstillingsproces, og de må ikke 

udgår



PE497.783v03-00 28/152 AM\916835DA.doc

DA

henvise til et bestemt mærke, et bestemt 
patent eller en bestemt type, til en bestemt 
oprindelse eller til en bestemt produktion 
med det resultat, at visse virksomheder 
eller produkter favoriseres eller 
elimineres. En sådan henvisning er 
undtagelsesvis tilladt, hvis der ikke kan 
gives en tilstrækkelig nøjagtig og 
forståelig beskrivelse af kontraktens 
genstand efter stk. 3; en sådan henvisning 
skal efterfølges af udtrykket "eller 
tilsvarende".

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når en ordregivende myndighed eller 
anden ordregiver benytter sig af 
muligheden for at henvise til de 
specifikationer, der er omhandlet i stk. 3, 
litra b), kan den ikke forkaste et tilbud 
med den begrundelse, at de tilbudte 
bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse 
med de specifikationer, som de har 
henvist til, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud 
godtgør med egnede midler, som 
omhandlet i artikel 33, at de tilbudte 
løsninger på tilsvarende måde opfylder de 
krav, der er fastsat i de pågældende 
tekniske specifikationer.

udgår

Or. en



AM\916835DA.doc 29/152 PE497.783v03-00

DA

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en ordregivende myndighed eller 
anden ordregiver benytter sig af den 
mulighed, der er omhandlet i stk. 3, litra 
a), for at fastsætte tekniske specifikationer 
i form af funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, kan den ikke forkaste et 
tilbud om bygge- og anlægsarbejder, varer 
eller tjenesteydelser, der er i 
overensstemmelse med en national 
standard til gennemførelse af en 
europæisk standard, en europæisk teknisk 
godkendelse, en fælles teknisk 
specifikation, en international standard 
eller en teknisk reference udarbejdet af et 
europæisk standardiseringsorgan, hvis 
disse specifikationer tager sigte på at 
dække de funktionelle krav eller krav til 
funktionsdygtighed, som de har fastsat.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Artikel 32 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbudsgiveren skal i sit tilbud på en 
passende måde og ved hjælp af relevante 
midler, herunder de i artikel 33 
omhandlede midler, godtgøre at bygge- og 
anlægsarbejdet, varen eller 
tjenesteydelsen i overensstemmelse med 
standarden opfylder den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
krav til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen skal ses i sammenhæng med det ændringsforslag, der erstatter teksten til artikel 
32.

Ændringsforslag 783
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Testrapporter, certificering og anden 
dokumentation
1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere kan kræve, at økonomiske 
aktører fremlægger en testrapport fra et 
anerkendt organ eller en certificering 
udstedt af et sådant organ som 
dokumentation for overensstemmelse med 
de tekniske specifikationer.
Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver, at der fremlægges certifikater 
udformet af anerkendte organer med 
henblik på at bekræfte overensstemmelse 
med en bestemt teknisk specifikation, skal 
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certifikater fra andre tilsvarende 
anerkendte organer også accepteres af de 
ordregivende myndigheder.
2. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere skal endvidere acceptere 
anden passende dokumentation, såsom 
teknisk dokumentation fra fabrikanten, 
hvis den økonomiske aktør ikke har 
adgang til sådanne certifikater eller 
testrapporter som omhandlet i stk. 1, eller 
ikke har mulighed for at fremskaffe dem 
inden for de gældende frister.
3. Ved anerkendte organer i den i 
nærværende artikel anførte betydning 
forstås test- og kalibreringslaboratorier og 
certificerings- og inspektionsorganer, som 
er akkrediteret i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 765/200829.

4. Efter anmodning stiller 
medlemsstaterne oplysninger vedrørende 
dokumentation og dokumenter fremlagt 
som dokumentation for overensstemmelse 
med tekniske krav omhandlet i artikel 32 
og denne artikel. De kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om forvaltning i artikel 88 i (direktivet om 
erstatning af direktiv 2004/18/EF).

Or. en

Ændringsforslag 784
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Generelle principper



PE497.783v03-00 32/152 AM\916835DA.doc

DA

Koncessionstildelingen sker på grundlag 
af kriterier, som opstilles af den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren i overensstemmelse med 
artikel 39, hvis følgende betingelser alle er 
til stede:
a) tilbuddet opfylder de krav, betingelser 
og kriterier, der er fastsat i 
koncessionsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen og i 
koncessionsbetingelserne
b) tilbuddet gives af en tilbudsgiver, som
i) ikke er udelukket fra at deltage i 
tildelingsproceduren i henhold til artikel 
36, stk. 4-8, og
ii) opfylder de udvælgelseskriterier, som 
er opstillet af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren i 
henhold til artikel 36, stk. 1-3.

Or. en

Ændringsforslag 785
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) overholder de gældende arbejdsvilkår, 
herunder lovgivning, regler og standarder 
inden for miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
Unionens lovgivning og national 
lovgivning samt kollektive 
overenskomster, som gælder, hvor der 
finder levering af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted.

Or. en
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Ændringsforslag 786
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
[...]

Or. en

Begrundelse

Forslaget er alt for detaljeret og øger derfor risikoen for fejl i forbindelse med tildelingen af 
koncessionskontrakter. De grundlæggende regler om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 
klarhed og proportionalitet er tilstrækkelige og er allerede indeholdt i direktivets artikel 7.

Ændringsforslag 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når koncessionstildelingen omfatter 
forhandling, skal de ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregiverne 
overholde følgende regler:

udgår

a) Når forhandlingen finder sted efter 
indgivelse af tilbud, forhandler de med 
tilbudsgiverne om de indkomne tilbud 
med henblik på at tilpasse dem til de 
kriterier og krav, der fremgår af stk. 1.
b) De må ikke over for de andre deltagere 
afsløre de løsninger, som en anden 
deltager har foreslået, eller andre 
fortrolige oplysninger, som en deltager i 
forhandlingerne har meddelt, uden 
dennes samtykke. Aftalen må ikke tage 
form af en generel ansvarsfraskrivelse, 
men skal gives med henvisning til den 
påtænkte meddelelse af særlige løsninger 
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eller andre fortrolige oplysninger.
c) Forhandlingen kan forløbe i flere faser 
for at begrænse antallet af tilbud, der skal 
forhandles, på grundlag af de 
tildelingskriterier, der er indeholdt i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til
at afgive tilbud eller i 
koncessionsdokumenterne. I 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til 
at afgive tilbud eller i 
koncessionsdokumenterne skal den 
ordregivende myndighed angive, om den 
har benyttet sig af denne mulighed.
d) De skal vurdere tilbuddene som 
forhandlet på grundlag af de 
indledningsvis anførte tildelingskriterier.
e) De skal føre en skriftlig fortegnelse 
over formelle drøftelser og eventuelle 
andre foranstaltninger og begivenheder, 
der er relevante for 
koncessionstildelingsproceduren. Den 
skal især ved hjælp af alle passende 
midler sikre, at forhandlingerne kan 
spores.

Or. de

Begrundelse

Alle procedurer bør være ligestillede, derfor bør ingen procedurer fremhæves.

Ændringsforslag 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. På anmodning af den berørte part 
meddeler den ordregivende myndighed 
hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder senest 15 dage efter 
modtagelsen af en skriftlig anmodning:

udgår
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a) alle forbigåede ansøgere, hvorfor deres 
ansøgning er forkastet
b) alle forbigåede tilbudsgivere, hvorfor 
deres tilbud er forkastet, herunder i de 
tilfælde, der er omhandlet i artikel 32, 
stk. 5 og 6, hvorfor den har besluttet, at 
kravene ikke anses for opfyldt på 
tilsvarende måde, eller hvorfor den har 
besluttet, at bygge- og anlægs- samt 
vareleverance- og 
tjenesteydelseskontrakterne ikke opfylder 
kravene til ydelse eller funktion
c) alle tilbudsgivere, der har afgivet et 
antageligt tilbud, om det antagne tilbuds 
karakteristika og relative fordele og 
meddeler dem navnet på den tilbudsgiver, 
hvis bud er antaget, eller parterne i 
rammeaftalen
d) alle tilbudsgivere, der har afgivet et 
antageligt tilbud, om gennemførelsen og 
forløbet af forhandlinger og dialog med 
tilbudsgivere.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner. Herudover bliver 
koncessionsafgørelsen under alle omstændigheder offentliggjort, og således er 
underretningspligten ikke nødvendig.

Ændringsforslag 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan dog 
beslutte ikke at meddele visse af de i stk. 6 
omhandlede oplysninger om kontrakten, 
hvis en sådan videregivelse vil hindre 
retshåndhævelsen eller på anden måde 
være i strid med offentlige interesser eller 

udgår
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til skade for bestemte offentlige eller 
private økonomiske aktørers legitime 
økonomiske interesser eller for den loyale 
konkurrence mellem disse.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 790
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 36 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvælgelse og kvalitativ vurdering af 
ansøgere

Udvælgelse og kvalitativ vurdering af 
ansøgere og tilbudsgivere og 
udelukkelsesgrunde

Or. en

Ændringsforslag 791
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 36 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvælgelse og kvalitativ vurdering af 
ansøgere

Udvælgelse og kvalitativ vurdering af 
ansøgere og tilbudsgivere samt 
udelukkelsesgrunde

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 169.
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Ændringsforslag 792
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Koncessionsgiveren anfører:
(a) i koncessionsbekendtgørelsen en 
beskrivelse af koncessionen og af 
betingelserne for deltagelse
(b) i koncessionsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at afgive tilbud eller i 
koncessionsdokumenterne en beskrivelse 
af tildelingskriterierne.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 169. Beskrivelsen af koncessionen og af
betingelserne for deltagelsen skal fremgå af koncessionsbekendtgørelsen, der er obligatorisk, 
for at sikre overholdelse af principperne om gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og 
ligebehandling af ansøgere og tilbudsgivere.

Ændringsforslag 793
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I koncessionsbekendtgørelsen anfører de 
ordregivende myndigheder betingelserne 
for deltagelse vedrørende:

De ordregivende myndigheder anfører
betingelserne for deltagelse vedrørende
ansøgernes og tilbudsgivernes faglige, 
tekniske og finansielle formåen og 
angiver, hvilken reference eller referencer 
der skal fremlægges som bevis i 
overensstemmelse med kravene i 
koncessionsbekendtgørelsen. Disse 
betingelser har tilknytning til 
kontraktgenstanden og efterkommer 
princippet om ikke-forskelsbehandling og 
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kan, når det er relevant, ledsages af 
minimumskrav.

Or. en

Ændringsforslag 794
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I koncessionsbekendtgørelsen anfører de 
ordregivende myndigheder betingelserne 
for deltagelse vedrørende:

I koncessionsbekendtgørelsen anfører de 
ordregivende myndigheder betingelserne 
for deltagelse navnlig vedrørende:

Or. de

Ændringsforslag 795
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) egnethed til at udøve det pågældende 
erhverv

udgår

Or. en

Ændringsforslag 796
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) økonomisk og finansiel formåen udgår

Or. en
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Ændringsforslag 797
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) teknisk og faglig formåen. udgår

Or. en

Ændringsforslag 798
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har 
juridisk og finansiel kapacitet samt 
kommerciel og teknisk formåen til at 
gennemføre den pågældende koncession. 
Alle krav skal være relaterede og stå i et 
nøje forhold til kontraktens genstand 
under hensyntagen til kravet om at sikre 
en reel konkurrence.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder begrænser De ordregivende myndigheder begrænser 
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betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende koncession. Alle krav skal 
være relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen til 
kravet om at sikre en reel konkurrence.

betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende koncession. Alle krav skal 
være relaterede og stå i forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen til 
kravet om at sikre en reel konkurrence.

Or. de

Begrundelse

Ordet "nøje" er overflødigt her, da det ikke giver mening at gradbøje "i forhold til" i 
nærværende kontekst.

Ændringsforslag 800
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende koncession. Alle krav skal 
være relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen 
til kravet om at sikre en reel konkurrence.

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende koncession.

Or. de

Ændringsforslag 801
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere skal i 
koncessionsbekendtgørelsen også angive, 
hvilken reference eller referencer, der 
skal fremlægges som bevis for den 
økonomiske aktørs formåen. Kravene med 
hensyn til disse referencer skal være ikke-
diskriminerende og stå i rimeligt forhold 
til koncessionens genstand.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 802
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere skal i 
koncessionsbekendtgørelsen også angive, 
hvilken reference eller referencer, der skal 
fremlægges som bevis for den økonomiske 
aktørs formåen. Kravene med hensyn til 
disse referencer skal være ikke-
diskriminerende og stå i rimeligt forhold 
til koncessionens genstand.

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere skal i 
koncessionsbekendtgørelsen også angive, 
hvilken reference eller referencer, der skal 
fremlægges som bevis for den økonomiske 
aktørs formåen. Kravene med hensyn til 
disse referencer skal være ikke-
diskriminerende.

Or. de

Ændringsforslag 803
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Koncessionsgiveren beskriver 
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koncessionen, betingelserne for deltagelse 
og tildelingskriterierne i 
koncessionsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at afgive tilbud eller i 
koncessionsdokumenterne.
Koncessionsgiveren anfører betingelserne 
for deltagelse vedrørende:
a) egnethed til at udøve det pågældende 
erhverv
b) økonomisk og finansiel formåen
c) teknisk og faglig formåen
d) lovgivning, regler og standarder inden 
for miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
Unionens lovgivning og national 
lovgivning samt kollektive 
overenskomster, som gælder, hvor der 
finder levering af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted.
Desuden beskrives ansøgernes eller 
tilbudsgivernes faglige, tekniske og 
finansielle formåen samt referencen eller 
referencerne, der skal fremlægges som 
bevis i overensstemmelse med kravene i 
koncessionsbekendtgørelsen. Disse 
betingelser har dels tilknytning til 
kontraktgenstanden og efterkommer dels 
princippet om ikke-forskelsbehandling og 
kan, når det er relevant, ledsages af 
minimumskrav.

Or. en

Ændringsforslag 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
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Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår de i stk. 1 
omhandlede kriterier, kan en økonomisk 
aktør om nødvendigt og i forbindelse med 
en bestemt koncession basere sig på andre 
enheders formåen, uanset den juridiske 
karakter af dens forbindelser med dem. 
Aktøren skal i så fald godtgøre over for 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, at han i hele 
koncessionsperioden råder over de 
nødvendige ressourcer, f.eks. ved at 
fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende. 
Hvad angår økonomisk og finansiel 
formåen, kan de ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregiverne 
kræve, at den økonomiske aktør og disse 
enheder i fællesskab bærer ansvaret for 
kontraktens udførelse. 

udgår

Or. de

Begrundelse

Forhold mellem koncessionshaver og eventuelle underleverandører bør ikke reguleres af EU-
retten , men af medlemsstaternes civilret.

Ændringsforslag 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår de i stk. 1 
omhandlede kriterier, kan en økonomisk 
aktør om nødvendigt og i forbindelse med 
en bestemt koncession basere sig på andre 
enheders formåen, uanset den juridiske 
karakter af dens forbindelser med dem. 
Aktøren skal i så fald godtgøre over for 
den ordregivende myndighed henholdsvis 

udgår
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ordregiveren, at han i hele 
koncessionsperioden råder over de 
nødvendige ressourcer, f.eks. ved at 
fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende. 
Hvad angår økonomisk og finansiel 
formåen, kan de ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregiverne 
kræve, at den økonomiske aktør og disse 
enheder i fællesskab bærer ansvaret for 
kontraktens udførelse. 

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner. Herudover hører regler om 
ansvar ind under civilretten og bør ikke reguleres af udbudsretten.

Ændringsforslag 806
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede 
kriterier, kan en økonomisk aktør om 
nødvendigt og i forbindelse med en 
bestemt koncession basere sig på andre 
enheders formåen, uanset den juridiske 
karakter af dens forbindelser med dem. 
Aktøren skal i så fald godtgøre over for
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, at han i hele 
koncessionsperioden råder over de 
nødvendige ressourcer, f.eks. ved at 
fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende. Hvad 
angår økonomisk og finansiel formåen, kan 
de ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne kræve, at den økonomiske 
aktør og disse enheder i fællesskab bærer 
ansvaret for kontraktens udførelse.

2. For at overholde betingelserne for 
deltagelse som fastsat i stk. 1, kan en 
økonomisk aktør om nødvendigt og i 
forbindelse med en bestemt koncession 
basere sig på andre enheders formåen, 
uanset den juridiske karakter af dens 
forbindelser med dem. Aktøren skal i så 
fald godtgøre over for den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, at 
han i hele koncessionsperioden råder over 
de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at 
fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende. Hvad 
angår økonomisk og finansiel formåen, kan 
de ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne kræve, at den økonomiske 
aktør og disse enheder i fællesskab bærer 
ansvaret for kontraktens udførelse.

Or. en
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Begrundelse

Ordførerens forslag er langt bedre.

Ændringsforslag 807
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår de i stk. 1 
omhandlede kriterier, kan en økonomisk 
aktør om nødvendigt og i forbindelse med 
en bestemt koncession basere sig på andre 
enheders formåen, uanset den juridiske 
karakter af dens forbindelser med dem. 
Aktøren skal i så fald godtgøre over for 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, at han i hele 
koncessionsperioden råder over de 
nødvendige ressourcer, f.eks. ved at 
fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende. Hvad 
angår økonomisk og finansiel formåen,
kan de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne kræve, at den 
økonomiske aktør og disse enheder i 
fællesskab bærer ansvaret for kontraktens 
udførelse.

2. Ved brugen af underleverandører skal
en økonomisk aktør godtgøre over for den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, at han i hele 
koncessionsperioden råder over de 
nødvendige ressourcer ved at fremlægge 
dokumentation for disse enheders 
forpligtelser i så henseende. De anvendte 
underleverandører skal ligeledes opfylde 
de lovgivningsmæssige krav i stk. 5 til 7 i 
samme artikel. Manglende 
udelukkelsesgrunde skal dokumenteres af 
den økonomiske aktør. Hvad angår 
økonomisk og finansiel formåen, bærer
den økonomiske aktør ansvar for alle de 
underleverandører, han gør brug af, 
uanset hvilken retlig forbindelse der 
består mellem den økonomiske aktør og
den pågældende underleverandør.

Or. de

Ændringsforslag 808
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En sammenslutning af økonomiske 
aktører, jf. artikel 22, kan på samme 
vilkår basere sig på kapaciteten hos 

udgår
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sammenslutningens deltagere eller andre 
enheders kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 809
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Koncessionsgiveren kan på en 
gennemsigtig måde og på grundlag af 
objektive kriterier begrænse antallet af 
ansøgere eller tilbudsgivere til et passende 
niveau. Antallet af ansøgere eller 
tilbudsgivere, der opfordres til at afgive 
tilbud, skal være tilstrækkelig stort til at 
sikre reel konkurrence.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 173 for at sikre en reel konkurrence.

Ændringsforslag 810
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I henhold til artikel 38a har 
koncessionsgiveren ret til frit at 
organisere en forhandling med ansøgerne 
og tilbudsgiverne. Han sikrer en passende 
gennemførelse af de vigtigste faser i 
proceduren ved hjælp af de midler, han 
finder hensigtsmæssige, dog forudsat at 
bestemmelserne i artikel 24, stk. 1, i dette 
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direktiv overholdes.

Or. fr

Begrundelse

Modkravet til, at de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere indrømmes en bred 
manøvremargin, skal være overholdelse af princippet om gennemsigtighed. 
Koncessionsgiverens gennemførelse af de vigtigste faser i proceduren har til formål at 
bekæmpe vilkårlige beslutninger.

Ændringsforslag 811
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om bekæmpelse af favorisering, 
bestikkelse og interessekonflikter med det 
formål at sikre gennemsigtighed ved 
tildelingen og ligebehandling af alle 
tilbudsgivere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 812
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til interessekonflikter må de 
trufne foranstaltninger ikke gå længere, 
end det der er absolut nødvendigt for at 
hindre eller fjerne den påviste konflikt. De 
skal navnlig indeholde bestemmelser om, 
at en tilbudsgiver eller ansøger kun kan 
udelukkes fra tildelingsproceduren, hvis 
interessekonflikten ikke kan afhjælpes 

udgår
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effektivt på anden måde.

Or. en

Ændringsforslag 813
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver ansøger eller tilbudsgiver, der ved 
en endelig dom er dømt for et af 
nedenstående forhold, udelukkes fra 
deltagelse i en koncession:

udgår

a) deltagelse i en kriminel organisation 
som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
rammeafgørelse 2008/841/RIA30

b) bestikkelse som defineret i artikel 3 i 
konventionen om bekæmpelse af 
bestikkelse, som involverer tjenestemænd 
ved De Europæiske Fællesskaber eller i 
Den Europæiske Unions medlemsstater, 
og artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2003/568/RIA31, og bestikkelse som 
defineret i den nationale ret gældende for 
den ordregivende myndighed eller den 
økonomiske aktør
c) svig, som omhandlet i artikel 1 i 
konventionen om beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser32

d) terrorhandlinger eller strafbare 
handlinger med forbindelse til 
terroraktivitet som defineret i henholdsvis 
artikel 1 og 3 i rammeafgørelse 
2002/475/RIA33 og anstiftelse, medvirken 
og forsøg på at begå sådanne handlinger 
som omhandlet i nævnte rammeafgørelses 
artikel 4.
e) hvidvaskning af penge som defineret i 
artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF34.
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Or. en

Ændringsforslag 814
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver ansøger eller tilbudsgiver, der ved 
en endelig dom er dømt for et af
nedenstående forhold, udelukkes fra 
deltagelse i en koncession:

Enhver ansøger eller tilbudsgiver, der ved 
en endelig dom er dømt for et forhold, der 
er anført i artikel 55, stk. 1, i direktivet om 
offentlige indkøb [tidligere 
direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004], 
udelukkes fra deltagelse i en koncession:

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) deltagelse i en kriminel organisation 
som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets 
rammeafgørelse 2008/841/RIA30

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.
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Ændringsforslag 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestikkelse som defineret i artikel 3 i 
konventionen om bekæmpelse af 
bestikkelse, som involverer tjenestemænd 
ved De Europæiske Fællesskaber eller i 
Den Europæiske Unions medlemsstater, 
og artikel 2 i Rådets rammeafgørelse
2003/568/RIA31, og bestikkelse som 
defineret i den nationale ret gældende for 
den ordregivende myndighed eller den 
økonomiske aktør

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) svig, som omhandlet i artikel 1 i 
konventionen om beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser32

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.
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Ændringsforslag 818
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) svig, som omhandlet i artikel 1 i 
konventionen om beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser

c) svig, som omhandlet i artikel 1 i 
konventionen om beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser, samt svig som defineret i den 
nationale lovgivning

Or. de

Ændringsforslag 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) terrorhandlinger eller strafbare 
handlinger med forbindelse til 
terroraktivitet som defineret i henholdsvis 
artikel 1 og 3 i rammeafgørelse 
2002/475/RIA og anstiftelse, medvirken 
og forsøg på at begå sådanne handlinger 
som omhandlet i nævnte rammeafgørelses 
artikel 4.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvidvaskning af penge som defineret i 
artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF34.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 821
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) deltagelse i udnyttelse af 
menneskehandel og børnearbejde, som er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 
2011 om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene 
herfor.

Or. en

Ændringsforslag 822
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen til at udelukke en ansøger 
eller tilbudsgiver fra deltagelse i en 

udgår
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koncession gælder også, når 
virksomhedsledere eller enhver anden 
person, der har beføjelse til at 
repræsentere eller kontrollere ansøgeren 
eller tilbudsgiveren eller til at træffe 
beslutninger på dennes vegne, er dømt ved 
endelig dom.

Or. en

Ændringsforslag 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen til at udelukke en ansøger 
eller tilbudsgiver fra deltagelse i en 
koncession gælder også, når 
virksomhedsledere eller enhver anden 
person, der har beføjelse til at 
repræsentere eller kontrollere ansøgeren 
eller tilbudsgiveren eller til at træffe 
beslutninger på dennes vegne, er dømt ved 
endelig dom.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 824
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra udgår
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deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en 
retskraftig afgørelse, der fastslår, at den 
økonomiske aktør ikke har opfyldt sine 
forpligtelser med hensyn til betaling af 
skat eller bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den 
ordregivende myndigheds henholdsvis 
ordregiverens land.

Or. en

Ændringsforslag 825
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en 
retskraftig afgørelse, der fastslår, at den 
økonomiske aktør ikke har opfyldt sine 
forpligtelser med hensyn til betaling af 
skat eller bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den 
ordregivende myndigheds henholdsvis 
ordregiverens land.

6. En økonomisk aktør udelukkes ved en 
tilsvarende anvendelse af artikel 55, stk. 2, 
i direktivet om offentlige indkøb [tidligere 
direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004] fra 
deltagelse i en koncession.

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.
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Ændringsforslag 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig 
afgørelse, der fastslår, at den økonomiske 
aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser 
med hensyn til betaling af skat eller bidrag 
til sociale sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
land.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig 
afgørelse, der fastslår, at den økonomiske 
aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser 
med hensyn til betaling af skat eller bidrag 
til sociale sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor
denne er etableret, eller i den 
ordregivende myndigheds henholdsvis 

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig 
afgørelse eller en offentlig myndigheds 
afgørelse med retsvirkning, der fastslår, at 
den økonomiske aktør ikke har opfyldt sine 
forpligtelser med hensyn til betaling af skat 
eller bidrag til sociale sikringsordninger
eller nogen anden forpligtelse med hensyn 
til sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår
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ordregiverens land. såsom sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, social sikring og 
arbejdsvilkår som fastsat i EU-lovgivning 
og national lovgivning, forordninger eller 
administrative bestemmelser, voldgift, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XI, som gælder på det 
sted, hvor bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
finder sted. Disse forpligtelser finder også 
anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat, eller hvor de 
kompetente myndigheder er bekendt med 
dokumenterede overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig 
afgørelse, der fastslår, at den økonomiske 
aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser 
med hensyn til betaling af skat eller bidrag 
til sociale sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
land.

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig
eller administrativ afgørelse, der fastslår, 
at den økonomiske aktør ikke har opfyldt 
sine forpligtelser med hensyn til betaling af 
skat eller bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
land, eller er bekendt med flere 
arbejdsretlige domme over for den 
økonomiske aktør. Flere arbejdsretlige 
domme skal forstås som mindst fem 
arbejdsretlige domme over for den 
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pågældende økonomiske aktør.

Or. de

Ændringsforslag 829
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig
afgørelse, der fastslår, at den økonomiske 
aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser 
med hensyn til betaling af skat eller bidrag 
til sociale sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
land.

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en afgørelse, 
der fastslår, at den økonomiske aktør ikke 
har opfyldt sine forpligtelser med hensyn 
til betaling af skat eller bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
land.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater træffes sådanne afgørelser af de administrative myndigheder og kan 
prøves ved en domstol.

Ændringsforslag 830
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig 

6. En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver kan beslutte at udelukke en
økonomisk aktør fra deltagelse i en 
koncession, hvis denne er bekendt med en 
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afgørelse, der fastslår, at den økonomiske 
aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser 
med hensyn til betaling af skat eller bidrag 
til sociale sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor
denne er etableret, eller i den 
ordregivende myndigheds henholdsvis 
ordregiverens land.

retskraftig afgørelse, der fastslår, at den 
økonomiske aktør ikke har opfyldt sine 
forpligtelser med hensyn til betaling af skat 
eller bidrag til sociale sikringsordninger
eller enhver anden forpligtelse i
tilknytning til de sociale vilkår og 
beskæftigelsesvilkårene, som f.eks. 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen,
social sikring og arbejdsvilkår som 
defineret i Unionens lovgivning og i de 
nationale lovgivninger, herunder de 
overenskomster, der finder anvendelse 
der, hvor arbejdet udføres, eller
tjenesteydelserne leveres.

Or. fr

Begrundelse

Udelukkelsen af en aktør bør ikke kun kunne ske i tilfælde af manglende overholdelse af de 
afgiftsmæssige, men også de sociale forpligtelser, og koncessionsgiveren bør fortsat have 
ansvaret for denne udelukkelse.

Ændringsforslag 831
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende 
betingelser er til stede:

udgår

a) hvis den er bekendt med en alvorlig 
krænkelse af Den Europæiske Unions 
bestemmelser eller bestemmelser i 
national lovgivning til at sikre, at 
offentlige interesser beskyttes i henhold til 
traktaten
b) hvis den økonomiske aktør er under 
konkurs eller likvidation, hvis dennes 
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aktiver administreres af en kurator eller 
af retten, hvis denne er under 
tvangsakkord uden for konkurs, har 
indstillet sin erhvervsvirksomhed eller 
befinder sig i en lignende situation i 
henhold til en tilsvarende procedure, der 
er fastsat i national lovgivning
c) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse 
af væsentlige krav inden for en tidligere 
koncession eller koncessioner af samme 
art med den samme ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver har 
udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

Or. en

Ændringsforslag 832
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende betingelser 
er til stede:

Medlemsstaterne fastsætter, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende betingelser 
er til stede:

Or. de

Ændringsforslag 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 

Medlemsstaterne skal fastsætte, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
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ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende betingelser 
er til stede:

ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende betingelser 
er til stede:

Or. en

Ændringsforslag 834
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den er bekendt med en alvorlig 
krænkelse af Den Europæiske Unions
bestemmelser eller bestemmelser i national 
lovgivning til at sikre, at offentlige 
interesser beskyttes i henhold til traktaten

a) hvis den er bekendt med en alvorlig 
krænkelse af Den Europæiske Unions 
bestemmelser eller bestemmelser i national 
lovgivning til at sikre, at offentlige 
interesser beskyttes i henhold til traktaten, 
forudsat at krænkelsen er påvist af en 
domstol

Or. en

Begrundelse

Præcisering af omstændigheder, hvor udelukkelsen kan ske for at sikre proportionalitet og fri 
adgang til koncessionskontrakter.

Ændringsforslag 835
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den er bekendt med en alvorlig
krænkelse af Den Europæiske Unions 
bestemmelser eller bestemmelser i national 
lovgivning til at sikre, at offentlige 
interesser beskyttes i henhold til traktaten

a) hvis den er bekendt med en krænkelse af 
Den Europæiske Unions bestemmelser 
eller bestemmelser i national lovgivning til 
at sikre, at offentlige interesser beskyttes i 
henhold til traktaten; dette omfatter 
navnlig overtrædelser af social-, 
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arbejdsmarkeds- og miljølovgivningen

Or. de

Ændringsforslag 836
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse 
af væsentlige krav inden for en tidligere 
koncession eller koncessioner af samme art
med den samme ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver har udvist 
betydelige eller vedvarende mangler.

c) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse 
af væsentlige krav inden for en tidligere 
koncession eller koncessioner af samme art 
har udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

Or. en

Begrundelse

Det bør ligeledes være muligt at udelukke en aktør, hvis den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren er bekendt med vedvarende mangler med en anden ordregivende 
myndighed eller ordregiver.

Ændringsforslag 837
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis den er bekendt med en alvorlig 
krænkelse af lovgivning, regler og 
standarder inden for miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
Unionens lovgivning og national 
lovgivning samt kollektive 
overenskomster, som gælder, hvor der 
finder levering af bygge- og 
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anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted.

Or. en

Ændringsforslag 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis der sker overtrædelser af social-, 
arbejdsmarkeds-, skatte- og 
miljølovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 839
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis en økonomisk aktør eller dennes 
moderselskab er etableret i et tredjeland, 
som anvender restriktive foranstaltninger 
i forbindelse med tildeling af 
koncessionskontrakter over for 
økonomiske aktører etableret i EU, når 
disse foranstaltninger giver anledning til 
en alvorlig og vedvarende 
forskelsbehandling af økonomiske aktører 
etableret i EU.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelse af gensidighedsprincippet i forbindelse med proceduren for tildeling af 
koncessionskontrakter. En økonomisk aktør, der er ansøger i en procedure for tildeling af en 
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koncessionskontrakt i en EU-medlemsstat, kan udelukkes fra denne procedure, hvis denne er 
etableret i et tredjeland, der lukker sit marked for europæiske økonomiske aktører i 
forbindelse med koncessionskontrakter.

Ændringsforslag 840
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne anvende den 
udelukkelsesgrund, som er nævnt i litra c) 
i det første afsnit, forelægger de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere en metode til at vurdere 
kontraktens opfyldelse, som er baseret på 
objektive, målbare kriterier og anvendes 
på en systematisk, konsekvent og 
gennemsigtig måde. En eventuel 
vurdering af opfyldelsen meddeles den 
pågældende økonomiske aktør, som skal 
have mulighed for at gøre indsigelse mod 
resultatet og få retsbeskyttelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 841
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. En ansøger eller tilbudsgiver, som 
befinder sig i en af de i stk. 5 til 7 
omhandlede situationer, kan forelægge 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 842
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. En ansøger eller tilbudsgiver, som 
befinder sig i en af de i stk. 5 til 7 
omhandlede situationer, kan forelægge den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

8. En ansøger eller tilbudsgiver, som 
befinder sig i en af de i stk. 5 til 7 
omhandlede situationer, kan i henhold til 
artikel 55, stk. 4, i direktivet om offentlige 
indkøb [tidligere direktiv 2004/18/EF af 
31. marts 2004] forelægge den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

Or. de

Begrundelse

Dette skal forenkle bestemmelserne om tildeling af koncessioner og skabe sammenhæng med 
bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 843
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. En ansøger eller tilbudsgiver, som 
befinder sig i en af de i stk. 5 til 7 
omhandlede situationer, kan forelægge den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

8. En ansøger eller tilbudsgiver, som 
befinder sig i en af de i stk. 7 omhandlede 
situationer, kan forelægge den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund, hvis der foreligger 
særlig gode grunde herfor. En særlig god 
grund foreligger, f.eks. hvis domfældelsen 
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ligger langt tilbage.

Or. de

Ændringsforslag 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. En ansøger eller tilbudsgiver, som 
befinder sig i en af de i stk. 5 til 7 
omhandlede situationer, kan forelægge den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

8. En ansøger eller tilbudsgiver, som 
befinder sig i en af de i stk. 7 omhandlede 
situationer, kan forelægge den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

Or. fr

Ændringsforslag 845
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne fastsætter 
gennemførelsesbestemmelserne for denne 
artikel. På anmodning stiller de alle 
oplysninger vedrørende de i denne artikel 
anførte udelukkelsesgrunde til rådighed 
for andre medlemsstater. De kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 88 i direktiv [om erstatning af 
direktiv 2004/18/EF].

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Betingelser vedrørende kontraktens 

udførelse
1. De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere fastsætter yderligere sociale 
og miljømæssige betingelser for 
udførelsen af tjenesteydelserne og bygge-
og anlægsarbejderne, som angives i 
bekendtgørelsen.
2. For så vidt angår lønninger (inklusiv 
tillæg), arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår 
for arbejdstagere i forbindelse med 
koncessionens udførelse bestemmer de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
andre ordregivere kravene, der ikke må 
være mindre fordelagtige end de vilkår, 
der er gældende inden for samme 
geografiske område for tilsvarende 
arbejde inden for det pågældende erhverv 
eller den pågældende industri på 
grundlag af
a) en overenskomst eller resultaterne af 
en anden anerkendt procedure med 
forhandling fra arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer, som en 
betydelig del af arbejdsgiverne og 
arbejdstagerne inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri 
tilhører, eller
b) en voldgiftskendelse (såfremt denne 
kræves af den nationale lovgivning) eller
c) den nationale lovgivning.

Hvis de pågældende arbejdsvilkår i det 
geografiske område, som arbejdet udføres 
i, ikke reguleres af et af ovenstående 



AM\916835DA.doc 67/152 PE497.783v03-00

DA

punkter, skal de af de ordregivende 
myndigheder og af andre ordregivere 
anvendte vilkår sikre de deltagende 
arbejdstagere lønninger (inklusiv tillæg), 
arbejdstider og øvrige arbejdsvilkår, der 
ikke er mindre fordelagtige end de vilkår, 
der anerkendes af de arbejdsgivere, der 
tilhører nærmeste tilsvarende geografiske 
område eller samme erhverv eller samme 
branche som aftaleparten og befinder sig i 
lignende forhold.

Or. de

Ændringsforslag 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
1. De ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne fastsætter 
særlige betingelser for koncessioner 
vedrørende tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, herunder sociale og 
miljømæssige kriterier, forudsat at disse 
er indeholdt i 
koncessionsbekendtgørelsen.
2. Hvad angår arbejdstagernes lønninger 
(herunder ydelser), arbejdstid og øvrige 
arbejdsvilkår, fastsætter de ordregivende 
myndigheder betingelser, som sikrer de 
berørte arbejdstagere et 
beskyttelsesniveau, som ikke er mindre 
fordelagtigt end det, der gives for arbejde 
af samme art inden for den pågældende 
erhvervsgren i det område, hvor arbejdet 
udføres, herunder:
a) kollektive overenskomster eller andre 
anerkendte forhandlinger mellem 
repræsentanter for arbejdsgivere og 
arbejdstagere, som repræsenterer en 
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betydelig del af arbejdsgiverne og 
arbejdstagerne inden den pågældende 
erhvervsgren, eller
b) voldgift (hvis denne er indeholdt i den 
nationale lovgivning), eller
c) nationale lovgivninger eller 
bestemmelser.
Hvis de nævnte arbejdsvilkår som 
omhandlet i foregående afsnit ikke 
reguleres i det område, hvor arbejdet 
udføres eller tjenesteydelsen leveres, 
fastsættes kontraktens betingelser i 
henhold til de gældende instrumenter i 
nærområdet eller i overensstemmelse med 
det generelle niveau inden for den 
pågældende erhvervsgren, hvormed 
koncessionshaveren sidestilles med 
arbejdsgivere, der opererer inden for 
samme område.

Or. en

Ændringsforslag 848
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Fastsættelse af tidsfrister
1. Ved fastsættelsen af fristerne for 
indgivelse af ansøgninger om 
koncessionen og modtagelse af tilbud 
tager de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere især hensyn til 
koncessionens kompleksitet og til den tid, 
der er nødvendig for udarbejdelse af 
tilbud, jf. dog den minimumsfrist, der er 
fastsat i artikel 37.
2. Når ansøgninger eller tilbud kun kan 
afgives efter et besøg på stedet eller efter 
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gennemsyn på stedet af bilagsmateriale til 
koncessionsbetingelserne, skal fristen for 
indgivelse af ansøgninger om 
koncessionen forlænges, så alle berørte 
økonomiske aktører kan få adgang til alle 
oplysninger, der er nødvendige for at 
udforme en ansøgning eller et tilbud.

Or. en

Begrundelse

Overflødigt forslag, da tidsfrister fastsættes i medfør af artikel 38.

Ændringsforslag 849
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved fastsættelsen af fristerne for 
indgivelse af ansøgninger om koncessionen 
og modtagelse af tilbud tager de 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere især hensyn til koncessionens 
kompleksitet og til den tid, der er 
nødvendig for udarbejdelse af tilbud, jf. 
dog den minimumsfrist, der er fastsat i 
artikel 37.

1. Ved fastsættelsen af fristerne for 
indgivelse af ansøgninger om koncessionen 
og modtagelse af tilbud tager de 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere især hensyn til koncessionens 
kompleksitet og til den tid, der er 
nødvendig for udarbejdelse af tilbud, jf. 
dog den minimumsfrist, der er fastsat i 
artikel 38.

Or. es

Ændringsforslag 850
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fristen for indgivelse af ansøgninger 
eller afgivelse af tilbud må ikke være 
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under tooghalvtreds dage regnet fra 
henholdsvis datoen for afsendelsen af 
koncessionsbekendtgørelsen og den dato, 
hvor kandidaterne har kunnet få 
kendskab til opfordringen til at afgive 
tilbud.

Or. fr

Begrundelse

Den frist på 30 dage, som ordføreren foreslår, er for kort til at indgive koncessionstilbud, som 
på grund af deres karakter er meget komplekse. En frist på 52 dage er derfor mere 
hensigtsmæssig og gør det muligt at bevare konkurrencen og undgå, at de ansøgere, hvis 
koncession udløber, favoriseres i forhold til nytilkomne.

Ændringsforslag 851
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere anvender en koncession, 
må fristen for indgivelse af 
koncessionsansøgninger ikke være under
52 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af koncessionsbekendtgørelsen.

1. Når de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere anvender en koncession, 
må fristen for indgivelse af 
koncessionsansøgninger ikke være under
30 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af koncessionsbekendtgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere anvender en koncession, 
må fristen for indgivelse af 

1. Når de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere anvender en koncession, 
må fristen for indgivelse af 
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koncessionsansøgninger ikke være under 
52 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af koncessionsbekendtgørelsen.

koncessionsansøgninger ikke være under 
52 kalenderdage regnet fra datoen for 
afsendelsen af 
koncessionsbekendtgørelsen.

Or. de

Begrundelse

Ordet "kalenderdage" præciserer her bestemmelsens mening.

Ændringsforslag 853
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere anvender en koncession, 
må fristen for indgivelse af 
koncessionsansøgninger ikke være under
52 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af koncessionsbekendtgørelsen.

1. Når de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere anvender en koncession, 
må fristen for indgivelse af 
koncessionsansøgninger ikke være under
30 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af koncessionsbekendtgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 854
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fristen for modtagelse af tilbud kan 
reduceres med fem dage, hvis ordregiveren 
accepterer, at tilbud kan indgives via 
elektroniske midler i overensstemmelse 
med artikel 25.

2. Fristen for modtagelse af tilbud kan 
reduceres med fem dage, hvis ordregiveren 
accepterer, at tilbud kan indgives via 
elektroniske midler.

Or. en
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Ændringsforslag 855
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fristen for modtagelse af tilbud kan 
reduceres med fem dage, hvis ordregiveren 
accepterer, at tilbud kan indgives via 
elektroniske midler i overensstemmelse 
med artikel 25.

2. Fristen for modtagelse af tilbud kan 
reduceres med fem dage, hvis ordregiveren 
accepterer, at tilbud kan indgives via 
elektroniske midler.

Or. en

Ændringsforslag 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Forslag til direktiv
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a
Tildelingskriterier

1. Koncessionsgiveren kan forhandle med 
ansøgere og tilbudsgivere. Koncessioner 
tildeles af koncessionsgiveren på 
grundlag af objektive tildelingskriterier i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 26a, stk. 2.
2. Koncessionens genstand, 
tildelingskriterierne og minimumskravene 
må ikke ændres på en vilkårlig eller 
diskriminerende måde i løbet af 
forhandlingerne. Eventuelle ændringer 
skal straks meddeles de pågældende 
ansøgere og tilbudsgivere.
3. Tildelingskriterierne skal være knyttet 
til koncessionens genstand. De kan 
inkludere kriterier vedrørende miljø, 



AM\916835DA.doc 73/152 PE497.783v03-00

DA

sociale forhold, ligestilling eller 
innovation. Koncessionsgiveren oplyser, 
om tilbudsgiverne opfylder 
tildelingskriterierne.
4. Koncessionsgiveren anfører den i stk. 1 
eventuelle rækkefølge for kriterierne i 
koncessionsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at afgive tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 857
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a
Funktionelle krav

1. De funktionelle krav fastlægger de 
forventede mål med de bygge- og 
anlægsarbejder og/eller tjenesteydelser, 
der er genstand for koncessionen. De er 
angivet i koncessionsdokumenterne.
2. De funktionelle krav overholder 
princippet om lige adgang for økonomiske 
aktører til 
koncessionstildelingsproceduren, og de 
må ikke bevirke, at der skabes 
ubegrundede hindringer for konkurrence 
med hensyn til koncessionstildeling.
Medmindre kontraktens genstand gør det 
berettiget, må de funktionelle 
specifikationer især ikke angive et bestemt 
fabrikat, en bestemt oprindelse eller en 
bestemt fremstillingsproces, og de må ikke 
henvise til et bestemt mærke, et bestemt 
patent eller en bestemt type eller til en 
bestemt produktion med det resultat, at 
visse virksomheder eller produkter 
favoriseres eller elimineres. En sådan 
henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis 
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der ikke kan gives en tilstrækkelig 
nøjagtig og forståelig beskrivelse af 
kontraktens genstand. En sådan angivelse 
eller henvisning skal efterfølges af 
udtrykket "eller tilsvarende".

Or. fr

Begrundelse

En ny artikel i stedet for den ophævelse af artikel 32, som ordføreren har foreslået. 
Koncessionshaverne skal pålægges "obligations de moyens" og ikke "obligations de moýens". 
Begrebet tekniske og/eller funktionelle krav ser ikke ud til at tage tilstrækkeligt hensyn til 
koncessionernes specifikke karakteristika.

Ændringsforslag 858
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a
Tildelingskriterier

1. Koncessionsgiveren har ret til frit at 
organisere en forhandling med ansøgerne 
og tilbudsgiverne. Koncessionerne tildeles 
af koncessionsgiveren på grundlag af 
objektive kriterier, der overholder de 
principper, som er omhandlet i artikel -26, 
andet afsnit.
2. Genstanden for koncessionen, 
tildelingskriterierne og 
minimumskravene, der er defineret i 
koncessionsdokumenterne, ændres ikke 
på vilkårlig eller diskriminerende vis i 
løbet af forhandlingerne. De interesserede 
ansøgerne og tilbudsgivere underrettes 
omgående om enhver ændring.
3. Tildelingskriterierne kan omfatte 
miljøkriterier, sociale eller 
samhørighedsmæssige kriterier eller 
kriterier relateret til innovation. 
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Koncessionsgiveren kontrollerer, om der 
er en reel overensstemmelse mellem 
tilbuddene og tildelingskriterierne.

Or. fr

Begrundelse

Overtagelse af den nye artikel 38, som ordføreren indførte, idet de sociale og miljømæssige 
kriteriers forbindelse til koncessionens genstand ophæves, samt rangordning af kriterierne, 
der kan være kilder til retlig usikkerhed, og som er uforholdsmæssige i forhold til det forfulgte 
mål om gennemsigtighed.

Ændringsforslag 859
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a
Tekniske og/eller funktionelle krav

1. De tekniske og/eller funktionelle krav 
anføres i koncessionsdokumenterne.
De definerer de egenskaber, som kræves 
af et bygge- og anlægsarbejde, en 
tjenesteydelse eller en vare.
Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 14.
2. De tekniske og/eller funktionelle krav 
definerer de egenskaber, som kræves af 
bygge- og anlægsarbejder og/eller 
tjenesteydelser, som er knyttet til 
koncessionens genstand.
3. De tekniske og/eller funktionelle krav 
skal overholde princippet om lige adgang 
for økonomiske aktører til 
koncessionstildelingsproceduren, og de 
må ikke bevirke, at der skabes 
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ubegrundede hindringer for konkurrence 
med hensyn til koncessionstildeling.
De tekniske og/eller funktionelle krav skal 
overholde lovgivning, regler og 
standarder inden for miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
Unionens lovgivning og national 
lovgivning samt kollektive 
overenskomster, som gælder, hvor der 
finder levering af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted.
Medmindre kontraktens genstand gør det 
berettiget, må de tekniske og/eller 
funktionelle krav ikke angive et bestemt 
fabrikat, en bestemt oprindelse eller en 
bestemt fremstillingsproces, og de må ikke 
henvise til et bestemt mærke, et bestemt 
patent eller en bestemt type, til en bestemt 
oprindelse eller til en bestemt produktion 
med det resultat, at visse virksomheder 
eller produkter favoriseres eller 
elimineres. En sådan angivelse eller 
henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis 
en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig 
beskrivelse af kontraktens genstand ikke 
kan lade sig gøre. En sådan henvisning 
skal efterfølges af udtrykket "eller 
tilsvarende".
Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere kan kræve, at økonomiske 
aktører fremlægger en certificering 
udstedt af et sådant organ som 
dokumentation for overensstemmelse med 
de tekniske og/eller funktionelle krav som 
fastsat i koncessionsdokumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 860
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår
[...]

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er overflødig og bidrager ikke til retssikkerhed. De grundlæggende regler 
om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, klarhed og proportionalitet er allerede indeholdt 
i direktivets artikel 7, hvilket er tilstrækkeligt. Den klare forbindelse til kontraktens genstand 
er imidlertid vigtig, men er dog indeholdt i artikel 36.

Ændringsforslag 861
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Koncessioner tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
diskrimination og ligebehandling 
overholdes, og som sikrer, at tilbuddene 
vurderes på reelle konkurrencevilkår, 
hvilket gør det muligt for den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren at foretage en samlet 
økonomisk vurdering.

1. Koncessioner tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
diskrimination og ligebehandling 
overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
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Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Koncessioner tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
diskrimination og ligebehandling
overholdes, og som sikrer, at tilbuddene 
vurderes på reelle konkurrencevilkår, 
hvilket gør det muligt for den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren at 
foretage en samlet økonomisk vurdering.

1. Koncessioner tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
diskrimination, ligebehandling og
forsvarlig økonomisk forvaltning
overholdes, og som sikrer, at tilbuddene 
vurderes på reelle konkurrencevilkår, 
hvilket gør det muligt for den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren at 
foretage en samlet økonomisk vurdering.

Or. de

Ændringsforslag 863
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingskriterierne skal være knyttet til 
koncessionens genstand og må ikke give 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed.

Tildelingskriterierne må ikke give den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed.

Or. de

Ændringsforslag 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterierne skal sikre en effektiv 
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. De 

Kriterierne skal sikre en effektiv 
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. De 
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ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne skal på grundlag af de 
oplysninger og den dokumentation, som 
er forelagt af tilbudsgiverne, foretage en 
effektiv kontrol af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne skal på hensigtsmæssig vis 
kontrollere, om tilbudsgivernes 
oplysninger opfylder tildelingskriterierne.
Herved skal det sikres, at principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af 
tilbudsgiverne overholdes.

Or. de

Begrundelse

Overtagelse af principperne i Domstolens Wienstromafgørelse vedrørende ordregivernes 
kontrol af overholdelsen af tildelingskriterierne.

Ændringsforslag 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne 
fastsætte, at de ordregivende myndigheder 
og andre ordregivere skal lægge det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud til 
grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af 
følgende kriterier:

udgår

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, 
udformning for alle brugere, 
miljømæssige karakteristika og innovativ
karakter
b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder kan 
organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession, 
tages i betragtning, således at udskiftning 
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af dette personale efter tildelingen af 
koncessionen kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, som skal kontrollere, at 
udskiftningen sikrer en tilsvarende 
organisation og kvalitet
c) kundeservice og teknisk bistand, 
leveringsdato, leveringstid eller 
færdiggørelsestid
d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 14, for så 
vidt som kriterierne vedrører faktorer, der 
indgår direkte i disse processer, og 
karakteriserer den specifikke proces med 
fremstilling eller levering af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 866
Lara Comi
Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne
fastsætte, at de ordregivende myndigheder 
og andre ordregivere skal lægge det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud til 
grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af 
følgende kriterier:

4. I henhold til stk. 2 fastsætter
medlemsstaterne, at de ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere skal 
lægge det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud til grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af 
følgende kriterier:

Or. it
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Ændringsforslag 867
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne
fastsætte, at de ordregivende myndigheder 
og andre ordregivere skal lægge det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud til 
grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af
følgende kriterier:

4. I henhold til stk. 2 fastsætter
medlemsstaterne, at de ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere skal 
lægge det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud til grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan omfatte følgende kriterier:

Or. de

Ændringsforslag 868
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter; 
sociale og beskæftigelsespolitiske 
kriterier, som f.eks. fremme af 
ligestillingen mellem mænd og kvinder, 
integration af ugunstigt stillede grupper 
på arbejdsmarkedet, navnlig unge og 
elever, langtidsledige, mennesker med 
migrationsbaggrund, handicappede, 
overholdelsen af gode ansættelsesvilkår 
hos tilbudsgiver samt hos 
underleverandører og i forsyningskæden

Or. de
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Ændringsforslag 869
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder kan
organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession,
tages i betragtning, således at udskiftning 
af dette personale efter tildelingen af 
koncessionen kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, som skal kontrollere, at 
udskiftningen sikrer en tilsvarende 
organisation og kvalitet

b) organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession,
samt muligheden for den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren for at 
forbeholde sig ret til samtykke i 
forbindelse med udskiftning af det 
personale, der skal gennemføre 
koncessionen

Or. de

Ændringsforslag 870
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder kan 
organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession, 
tages i betragtning, således at udskiftning 
af dette personale efter tildelingen af 
koncessionen kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed henholdsvis 

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder kan 
organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession, 
tages i betragtning, således at
koncessionshaveren ikke kan udskifte
dette personale med et andet med færre 
kvalifikationer og færdigheder, idet
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ordregiveren, som skal kontrollere, at 
udskiftningen sikrer en tilsvarende 
organisation og kvalitet

tildelingen af koncessionen kræver
forudgående samtykke fra den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, som skal kontrollere, at 
udskiftningen sikrer en tilsvarende 
organisation og kvalitet

Or. es

Ændringsforslag 871
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kundeservice og teknisk bistand, 
leveringsdato, leveringstid eller 
færdiggørelsestid

c) kundeservice og teknisk bistand, 
leveringsdato og leveringstid eller 
færdiggørelsestid samt kvalitetskriterier 
for tjenestens brugere

Or. de

Ændringsforslag 872
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 14, for så 
vidt som kriterierne vedrører faktorer, der 
indgår direkte i disse processer, og 
karakteriserer den specifikke proces med 
fremstilling eller levering af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser.

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 14, samt 
produktionsprocessens bæredygtighed og 
forankringen af kriterier for retfærdig 
handel
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e) eksterne omkostninger, som f.eks. 
miljøomkostninger i forbindelse med 
udførelsen af tjenesteydelsen ved lange 
transporttider på vejene, som kan sænkes 
ved brug af miljøvenlige transportformer 
såsom tog.

Or. de

Ændringsforslag 873
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tilbudsgiverens sikkerhed samt 
tekniske og økonomiske formåen

Or. it

Ændringsforslag 874
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Pris og omkostninger.

Or. de

Ændringsforslag 875
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
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Artikel 39 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sociale hensyn vedrørende de eksterne 
sociale omkostninger, der er direkte 
forbundet med livscyklussen, såsom en 
produktions indvirkninger på det 
omgivende miljø og de tilstødende 
områder; sociale vilkår og 
ansættelsesvilkår, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, social sikring og 
arbejdsvilkår som fastsat i EU-lovgivning, 
national lovgivning, forordninger eller 
administrative bestemmelser, voldgift, 
kollektive overenskomster og kontrakter 
som fastsat i de internationale 
arbejdsmarkedslovgivningsbestemmelser, 
der gælder på det sted, hvor ydelsen skal 
præsteres; og disse forpligtelser finder 
også anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Jeg støtter principielt Juvins forslag om at slette tildelingskriterierne her. Hvis han ikke opnår 
flertal hertil, tilføjer jeg dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 876
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte knyttet til livscyklussen, såfremt 
deres pengemæssige værdi kan bestemmes 
og verificeres, hvilket kan omfatte 
omkostninger forbundet med 
drivhusgasemissioner og andre forurenende 

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte knyttet til livscyklussen, såfremt 
deres pengemæssige værdi kan bestemmes 
og verificeres, hvilket kan omfatte sociale 
og miljømæssige omkostninger samt 
omkostninger forbundet med 
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emissioner samt andre omkostninger i 
forbindelse med afhjælpning af 
klimaændringer.

drivhusgasemissioner og andre forurenende 
emissioner samt andre omkostninger i 
forbindelse med afhjælpning af 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 877
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i koncessionsbetingelserne,
hvilken metode der er anvendt til at 
beregne livscyklusomkostningerne. Den 
anvendte metode skal opfylde alle de 
følgende betingelser:

Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i koncessionsbetingelserne de 
data, tilbudsgiverne skal levere, og den
metode, den ordregivende myndighed 
agter at anvende med henblik på at 
fastlægge livscyklusomkostningerne.
Metoden til vurdering af disse 
livscyklusomkostninger skal opfylde alle 
de følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 878
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den er udviklet på grundlag af 
videnskabelig information eller baseret på
andre objektivt verificerbare og 
ikkediskriminerende kriterier

a) Den er baseret på objektivt verificerbare 
og ikkediskriminerende kriterier

Or. en
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Ændringsforslag 879
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den er udarbejdet til gentagen eller 
konstant anvendelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 880
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den er tilgængelig for alle 
interessenter.

c) De påkrævede data kan leveres ved 
hjælp af en rimelig indsats fra 
økonomiske aktører, der udviser 
almindelig påpasselighed, herunder 
operatører fra tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 881
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere giver de økonomiske aktører 
mulighed for at anvende en anden metode 
til at beregne livscyklusomkostninger for 
deres tilbud, hvis det godtgøres, at metoden 

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere giver de økonomiske aktører 
mulighed for at anvende en anden metode 
til at beregne livscyklusomkostninger for 
deres tilbud, hvis det godtgøres, at metoden 
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lever op til kravene i punkt a, b og c, og at 
den svarer til den metode, som anvendes af 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren.

lever op til kravene i punkt a, b og c, og at 
den svarer til den metode, som anvendes af 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren. For ikke at diskriminere de 
tilbudsgivere, der investerer tid og penge 
for at opnå overensstemmelse med den 
metode, der er angivet af den 
ordregivende myndighed, kan de 
ordregivende myndigheder anmode om et 
af en tredjepart certificeret dokument som 
bevis for opfyldelsen af ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 882
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt vedrørende 
sektorspecifik lovgivning, anvendes 
denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 39, stk. 4, omhandlede 
tildelingskriterier.

udgår

Bilag II indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 46 
vedrørende ajourføring af denne liste, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af sådan
lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt vedrørende 
sektorspecifik lovgivning, anvendes 
denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 39, stk. 4, omhandlede 
tildelingskriterier.

udgår

Bilag II indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 46 
vedrørende ajourføring af denne liste, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af sådan 
lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelser, der opmuntrer ordregivende myndigheder til at anvende 
livscyklusomkostninger som et kriterium for tildeling af koncessioner, er velkomne. Dette 
retskrav henviser imidlertid til en fremtidig og endnu ikke fastlagt beregningsmetode og bør 
på grund af den uforudselighed, der råder på dette tidspunkt, forkastes.

Ændringsforslag 884
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 udgår
Underleverancer
1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.
2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand.

Or. en

Ændringsforslag 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 udgår
Underleverancer
1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.
2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand.
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Or. de

Begrundelse

Forholdet mellem tilbudsgiver og underleverandør hører under den nationale aftaleret, som 
ikke bør antastes af nærværende direktiv. Herudover skaber nærværende bestemmelse en 
uklar retlig situation, da en underleverandør dermed ikke længere er underleverandør, men i 
stedet bliver ordretager. Endvidere vil bestemmelsen kunne fratage ordregiveren muligheden 
for at tilbageholde en betaling i forventning om, at ordren ikke bliver udført korrekt.

Ændringsforslag 886
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.

1. I koncessionsdokumenterne kan
koncessionsgiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår. Medlemsstaterne begrænser 
en tilbudsgivendes mulighed for at give 
dele af arbejdet eller tjenesteydelsen eller 
varerne i underentreprise til højst tre 
niveauer af underentreprise.

Or. en

Ændringsforslag 887
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
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tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.

tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand.

Listen over underentreprenørerne 
ajourføres i løbet af 
koncessionskontrakten som følge af de 
udskiftninger eller ændringer, der har 
fundet sted.

Or. it

Ændringsforslag 888
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.

1. De ordregivende myndigheder
henholdsvis ordregiveren anmoder
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.

Or. de

Ændringsforslag 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 

1. I koncessionsdokumenterne kan
koncessionsgiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
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medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.

tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår. Koncessionsgiveren anfører, 
hvilke dele af arbejdet eller 
tjenesteydelsen, der ikke er givet i 
underentreprise. Når nogle dele af 
arbejdet eller tjenesteydelsen er givet i 
underentreprise, skal tilbudsgiveren 
underrette koncessionsgiveren herom. 
Medlemsstaterne begrænser en 
tilbudsgivendes mulighed for at give dele 
af arbejdet eller tjenesteydelsen eller 
varerne i underentreprise til højst tre 
niveauer af underentreprise. 
Underentreprisen må ikke føre til en 
forringelse af arbejdsvilkårene eller 
miljøstandarderne.

Or. en

Ændringsforslag 890
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.

1. I koncessionsdokumenterne anmoder
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren og er af en medlemsstat
forpligtet til at anmode tilbudsgiveren om i 
tilbuddet at angive, hvilke dele af en 
kontrakt han har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører han foreslår.

Or. fr

Ændringsforslag 891
Pier Antonio Panzeri
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Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand.

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand.
Medlemsstaterne sørger for et system med 
solidarisk hæftelse ned gennem 
underentreprenørkæden. De sikrer, at 
hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør, som 
har overtrådt grundlæggende rettigheder, 
sundheds- og sikkerhedskrav eller social-
og arbejdsmarkedsregler og standarder 
som fastsat i EU- og national lovgivning 
og i kollektive aftaler, som finder 
anvendelse det sted, hvor arbejdet, 
tjenesteydelsen eller leverancen udføres, 
hæfter for skyldige betalinger i 
forbindelse med sådanne overtrædelser, 
f.eks. udestående vederlag, skatter eller 
socialbidrag, supplerende til eller i stedet 
for den ansættende underentreprenør 
eller den entreprenør, som den 
ansættende er direkte underentreprenør 
for.

Or. en

Ændringsforslag 892
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand.

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand.

Medlemsstaterne sørger for et system med 
solidarisk hæftelse ned gennem 
underentreprenørkæden. De sikrer, at 
hovedkoncessionshaveren og enhver 
mellemliggende underentreprenør, som 
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har overtrådt grundlæggende rettigheder, 
sundheds- og sikkerhedskrav eller social-
og arbejdsmarkedsregler og standarder 
som fastsat i EU-lovgivning og national 
lovgivning og i kollektive aftaler, som 
finder anvendelse det sted, hvor arbejdet, 
tjenesteydelsen eller leverancen udføres, 
hæfter for skyldige betalinger i 
forbindelse med sådanne overtrædelser, 
som supplement til eller i stedet for den 
ansættende underentreprenør eller den 
entreprenør, som den ansættende er 
direkte underentreprenør for.
Medlemsstaterne kan indføre strengere 
hæftelsesregler i den nationale 
lovgivning.

Or. fr

Ændringsforslag 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
koncessionsgiveren kan afvise en 
underentreprenør, som den 
økonomiske aktør har foreslået, når:
i) underentreprenøren ikke opfylder de 
betingelser for at deltage i en 
koncessionstildeling, som er fastsat for 
den økonomiske aktør, der udfører 
kontrakten
ii) underentreprenøren ikke er i stand 
til at realisere kontrakten på passende 
vis.
Betingelserne for at deltage i en 
koncessionstildeling og 
underentreprenørens mulighed for at 
udføre kontrakten vurderes 
proportionelt i forhold til den 
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realiserede del af kontrakten på 
grundlag af de udvælgelseskriterier, 
der er fastsat i artikel 36.

Or. pl

Ændringsforslag 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42 udgår
[...]

Or. de

Begrundelse

De nuværende direktiver indeholder tilstrækkelige bestemmelser om gennemførelsen af 
koncessionstildelingen: Nærværende bestemmelser skaber en unødig administrativ byrde for 
de ordregivende myndigheder og indskrænker fleksibiliteten i tildelingsprocesserne.

Ændringsforslag 895
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af koncessioner i deres 
gyldighedsperiode

Ændring af koncessioner, der tildeles efter 
tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden

Or. it

Ændringsforslag 896
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En væsentlig ændring af 
bestemmelserne i en koncession i dens 
gyldighedsperiode betragtes som en ny 
tildeling som defineret i dette direktiv og 
kræver en ny 
koncessionstildelingsprocedure i 
overensstemmelse med dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 897
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En væsentlig ændring af bestemmelserne 
i en koncession i dens gyldighedsperiode 
betragtes som en ny tildeling som defineret
i dette direktiv og kræver en ny 
koncessionstildelingsprocedure i 
overensstemmelse med dette direktiv.

1. En væsentlig ændring af bestemmelserne 
i en koncession i dens gyldighedsperiode, 
når koncessionen tildeles efter tidspunktet 
for dette direktivs ikrafttræden, betragtes 
som en ny tildeling som defineret i dette 
direktiv og kræver en ny 
koncessionstildelingsprocedure i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 898
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En væsentlig ændring af bestemmelserne 1. En koncession kan ændres i dens 
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i en koncession i dens gyldighedsperiode
betragtes som en ny tildeling som 
defineret i dette direktiv og kræver en ny 
koncessionstildelingsprocedure i 
overensstemmelse med dette direktiv.

gyldighedsperiode gennem et tillæg, 
undtagen hvis ændringerne er væsentlige. 
En væsentlig ændring af bestemmelserne i 
en koncession i dens gyldighedsperiode 
kræver en ny 
koncessionstildelingsprocedure i 
overensstemmelse med dette direktiv, jf.
bestemmelserne i stk. 6.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne om ændring af koncessioner gennem et tillæg skal præciseres for at indføre 
større fleksibilitet og dermed tage hensyn til arten af koncessionerne, som er langvarige 
kontrakter.

Ændringsforslag 899
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ændring af en koncession i dens 
gyldighedsperiode anses for væsentlig i 
medfør af stk. 1, hvis ændringen bevirker, 
at koncessionen er væsentligt forskellig 
fra den oprindelige kontrakt. Med 
forbehold af stk. 3 og 4 anses ændringen 
for væsentlig, såfremt en af følgende 
betingelser er opfyldt:

udgår

a) ændringen indfører betingelser, som 
ville have givet mulighed for at vælge 
andre ansøgere end de oprindeligt 
udvalgte eller mulighed for at tildele 
koncessionen til en anden ansøger eller 
tilbudsgiver, hvis de havde været en del af 
den oprindelige 
koncessionstildelingsprocedure
b) ændringen ændrer koncessionens 
økonomiske balance til fordel for 
koncessionshaveren eller
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c) ændringen medfører en betydelig 
udvidelse af koncessionens 
anvendelsesområde til at omfatte bygge-
og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
varer, der oprindeligt ikke var omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 900
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ændring af en koncession i dens 
gyldighedsperiode anses for væsentlig i 
medfør af stk. 1, hvis ændringen bevirker, 
at koncessionen er væsentligt forskellig 
fra den oprindelige kontrakt. Med 
forbehold af stk. 3 og 4 anses ændringen 
for væsentlig, såfremt en af følgende 
betingelser er opfyldt:

2. En ændring af en koncession i dens 
gyldighedsperiode anses for væsentlig, 
såfremt en af følgende betingelser er 
opfyldt:

(-a) den ændrer koncessionens karakter
(-aa) den indebærer udskiftning af 
koncessionshaveren 
Denne bestemmelse finder imidlertid ikke 
anvendelse i tilfælde af en universel eller 
delvis efterfølgelse af en anden 
økonomisk aktør som følge af:
i) omstrukturering af selskabet
ii) overførsel af formue eller aktiver 
mellem virksomhederne
iii) overtagelse af koncessionshaveren 
efter dennes konkurs eller i henhold til en 
kontraktbestemmelse af en anden 
økonomisk aktør, der opfylder de kriterier 
for kvalitativ udvælgelse, der var 
gældende for den oprindelige entreprenør, 
såfremt dette ikke medfører andre 
væsentlige ændringer af koncessionen og 
ikke har til formål at omgå anvendelsen 
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af dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af udtrykket "væsentlig ændring".

Ændringsforslag 901
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændringen ændrer koncessionens 
økonomiske balance til fordel for 
koncessionshaveren eller

b) ændringen ændrer koncessionens 
økonomiske balance betydeligt eller

Or. fr

Ændringsforslag 902
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt som ændringen ikke 
ændrer koncessionens overordnede 
karakter, anses ændringen af denne ikke 
for at være væsentlig, når: 
a) den er omhandlet i den oprindelige 
koncessionskontrakt i form af klare, 
præcise og entydige revisionsklausuler 
eller -muligheder, der angiver omfang og 
karakter af mulige ændringer samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes.
b) dens værdi ikke overstiger den grænse, 
der er fastsat i artikel 6, og er under 15 % 
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af den oprindelige koncessions 
nutidsværdi på datoen for gennemførelse i 
af dette direktiv i national ret.
Ved anvendelse af det foregående stk.:
(i) i tilfælde af flere efterfølgende 
ændringer vurderes de på grundlag af den 
kumulerede nutidsværdi af de på 
hinanden følgende ændringer. For 
koncessioner, der er gyldige på 
tidspunktet for gennemførelsen af dette 
direktiv i national ret, er den pågældende 
værdi den kumulerede nutidsværdi af de 
på hinanden følgende ændringer 
foretaget fra datoen for gennemførelse af 
dette direktiv i national ret
(ii) værdien beregnes som beskrevet i 6
(iii) værdien udtrykkes i faste beløb alt 
efter tilfældet på datoen for 
gennemførelse af dette direktiv i national 
ret eller på datoen for den påtænkte 
ændring.

Or. fr

Begrundelse

Med ændringsforslaget skabes der større fleksibilitet i ændringen af koncessionerne.

Ændringsforslag 903
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt som ændringen ikke 
ændrer koncessionens overordnede 
karakter, anses ændringen af 
koncessionen ikke som væsentlig, når:
a) den er omhandlet i den oprindelige 
koncessionskontrakt i form af klare, 
præcise og entydige revisionsklausuler 
eller -muligheder, der angiver omfang og 
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karakter af mulige ændringer samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes.
b) dens værdi ikke overstiger den grænse, 
der er fastsat i artikel 6, og er under 10 % 
af den oprindelige kontrakts nutidsværdi.
I tilfælde af flere på hinanden følgende 
ændringer vurderes de på grundlag af den 
kumulerede nutidsværdi af de på 
hinanden følgende ændringer.

Or. fr

Begrundelse

Overtagelse af ordførerens idé (ændringsforslag 191 i udkastet til betænkning) med ændring 
af tærsklen, der hæves fra 5 % til 10 % for at skabe større fleksibilitet.

Ændringsforslag 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt som ændringen ikke 
ændrer koncessionens overordnede 
karakter, anses ændringen af 
koncessionen ikke som væsentlig, når:
a) den er omhandlet i den oprindelige 
koncessionskontrakt i form af klare, 
præcise og entydige revisionsklausuler 
eller -muligheder, der angiver omfang og 
karakter af mulige ændringer samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes 
eller
b) dens værdi ikke overstiger den grænse, 
der er fastsat i artikel 6, og er under 5 % 
af den oprindelige kontrakts nutidsværdi.
I tilfælde af flere på hinanden følgende 
ændringer vurderes de på grundlag af den 
kumulerede nutidsværdi af de på 
hinanden følgende ændringer.
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Or. fr

Begrundelse

(Præcisering af ordførerens ændringsforslag 191: betingelserne i dette nye stk. er ikke 
kumulative (tilføjelse af "eller").)

Ændringsforslag 905
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udskiftning af en koncessionshaver 
udgør en væsentlig ændring som defineret 
i stk. 1.

udgår

Første afsnit finder imidlertid ikke 
anvendelse i tilfælde af en universel eller 
delvis efterfølgelse af en anden 
økonomisk aktør, der opfylder de kriterier 
for kvalitativ udvælgelse, der var 
gældende for den oprindelige entreprenør, 
efter omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens eller på grundlag af en 
kontraktbestemmelse, såfremt dette ikke 
medfører andre væsentlige ændringer af 
koncessionen og ikke har til formål at 
omgå anvendelsen af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 906
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udskiftning af en koncessionshaver 
udgør en væsentlig ændring som defineret 
i stk. 1.

udgår
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Første afsnit finder imidlertid ikke 
anvendelse i tilfælde af en universel eller 
delvis efterfølgelse af en anden 
økonomisk aktør, der opfylder de kriterier 
for kvalitativ udvælgelse, der var 
gældende for den oprindelige entreprenør, 
efter omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens eller på grundlag af en 
kontraktbestemmelse, såfremt dette ikke 
medfører andre væsentlige ændringer af 
koncessionen og ikke har til formål at 
omgå anvendelsen af dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Tekst indarbejdet i stk. 2.

Ændringsforslag 907
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis 
værdien ikke overstiger grænserne fastsat 
i artikel 5, og er under 5 % af den 
oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved kontraktens 
generelle karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 908
Philippe Juvin
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Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis 
værdien ikke overstiger grænserne fastsat 
i artikel 5, og er under 5 % af den 
oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved kontraktens 
generelle karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring (skal læses parallelt med ordførerens ændringsforslag 191: inkorporering af 
artikel 42, stk. 4, i det nye stk. 2a i artikel 42).

Ændringsforslag 909
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis 
værdien ikke overstiger grænserne fastsat 
i artikel 5, og er under 5 % af den 
oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved kontraktens 
generelle karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Tekst omfattet af stk. 2a.

Ændringsforslag 910
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis 
værdien ikke overstiger grænserne fastsat i 
artikel 5, og er under 5 % af den 
oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved kontraktens 
generelle karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis 
værdien ikke overstiger grænserne fastsat i 
artikel 5, og/eller er under 20 % af den 
oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved kontraktens 
generelle karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

Or. it

Ændringsforslag 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis 
værdien ikke overstiger grænserne fastsat i 
artikel 5, og er under 5 % af den 
oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved kontraktens 
generelle karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis 
værdien ikke overstiger grænserne fastsat i 
artikel 5, og er under 20 % af den 
oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved kontraktens 
generelle karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
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efterfølgende ændringer. efterfølgende ændringer. En stigning i den 
pris, som koncessionshaveren modtager 
fra tredjepart, sammenlignet med den 
pris, der er beregnet af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren ved 
starten af udbudsprocessen, må ikke føre 
til en ændring af kontrakten.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med direktivets tilgang. Den tilladte værdi inden en ændring i 
koncessionskontrakten betragtes som væsentlig i henhold til artikel 42, stk. 4, hvis den hæves 
fra 5 % til mindst 20 %. Der bør imidlertid tages behørigt hensyn til koncessionshaveren, hvis 
denne skal påtage sig driftsrisikoen.

Ændringsforslag 912
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ændringer af koncessionen betragtes 
ikke som væsentlige som defineret i stk. 1, 
hvis de er omhandlet i 
koncessionsdokumenterne i form af klare, 
præcise og utvetydige revisionsklausuler 
eller -muligheder. Sådanne klausuler skal 
angive omfang og karakter af mulige 
ændringer eller muligheder samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes. 
De omfatter ikke ændringer eller 
muligheder, der kan ændre koncessionens 
overordnede karakter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 913
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ændringer af koncessionen betragtes 
ikke som væsentlige som defineret i stk. 1, 
hvis de er omhandlet i 
koncessionsdokumenterne i form af klare, 
præcise og utvetydige revisionsklausuler 
eller -muligheder. Sådanne klausuler skal 
angive omfang og karakter af mulige 
ændringer eller muligheder samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes. 
De omfatter ikke ændringer eller 
muligheder, der kan ændre koncessionens 
overordnede karakter.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Tekst indarbejdet i stk. 2a.

Ændringsforslag 914
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ændringer af koncessionen betragtes 
ikke som væsentlige som defineret i stk. 1, 
hvis de er omhandlet i 
koncessionsdokumenterne i form af klare, 
præcise og utvetydige revisionsklausuler 
eller -muligheder. Sådanne klausuler skal 
angive omfang og karakter af mulige 
ændringer eller muligheder samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes. 
De omfatter ikke ændringer eller 
muligheder, der kan ændre koncessionens 
overordnede karakter.

5. Ændringer af koncessionen betragtes 
ikke som væsentlige som defineret i stk. 1, 
hvis de er omhandlet i 
koncessionsdokumenterne i form af klare, 
præcise og utvetydige revisionsklausuler 
eller -muligheder; hvis de gennemføres i 
medfør af lovbestemmelser. Sådanne 
klausuler skal angive omfang og karakter 
af mulige ændringer eller muligheder samt 
de betingelser, hvorunder de kan anvendes. 
De omfatter ikke ændringer eller 
muligheder, der kan ændre koncessionens 
overordnede karakter.

Or. it
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Ændringsforslag 915
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1, kræver en væsentlig 
ændring ikke en ny koncessionstildeling, 
når følgende kumulative betingelser er 
opfyldt:

En væsentlig ændring kræver ikke en ny 
koncessionstildeling, når ændringen 
begrænses til en forlængelse af 
koncessionen med henblik på at bevare 
eller forbedre aktiviteternes effektivitet og 
resultater under direktivets 
anvendelsesområde, eller når følgende 
kumulative betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 916
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behovet for ændring er opstået som følge 
af omstændigheder, som en omhyggelig 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver ikke kunne forudse 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 917
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) koncessionen tildeles af ordregivende 
myndigheder i en situation, hvor en 
eventuel prisstigning ikke udgør mere end 
50 % af værdien af den oprindelige 
koncession.

 c) værdien af den påtænkte ændring 
udgør ikke mere end 50 % af
koncessionens nutidsværdi.
Ajourføringen sker i henhold til 
bestemmelserne i stk. 2a.

Or. fr

Ændringsforslag 918
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) koncessionen tildeles af ordregivende 
myndigheder i en situation, hvor en 
eventuel prisstigning ikke udgør mere end 
50 % af værdien af den oprindelige 
koncession.

c) koncessionen tildeles af ordregivende 
myndigheder, når værdien af den 
påtænkte ændring ikke udgør mere end 
50 % af den ajourførte oprindelige værdi 
af koncessionen.

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring af ordførerens ændringsforslag 194 (negationen er glemt i den oprindelige 
udgave af ændringsforslaget).

Ændringsforslag 919
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behovet for ændring er opstået som 
følge af omstændigheder, som en 
omhyggelig ordregivende myndighed 

d) behovet for ændring er opstået som 
følge af omstændigheder, navnlig af 
teknisk og/eller finansiel art, som en 
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henholdsvis ordregiver ikke kunne forudse omhyggelig koncessionsgiver ikke kunne 
forudse

Or. en

Ændringsforslag 920
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ændringen ikke ændrer koncessionens 
overordnede karakter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 921
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) koncessionen tildeles af ordregivende 
myndigheder i en situation, hvor en 
eventuel prisstigning ikke udgør mere end 
50 % af værdien af den oprindelige 
koncession.

c) værdien af ændringen udgør mere end 
50 % af nutidsværdien af den oprindelige 
koncession.

Or. en

Ændringsforslag 922
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere offentliggør sådanne 
ændringer i Den Europæiske Unions 
Tidende. Denne bekendtgørelse skal 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII, og offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 28.

Koncessionsgiveren offentliggør sådanne 
ændringer i Den Europæiske Unions 
Tidende. Denne bekendtgørelse skal 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII, og offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 28.

Or. en

Ændringsforslag 923
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne må ikke ændre 
koncessionen, hvis:

udgår

a) ændringen har til formål at afhjælpe 
koncessionshaverens manglende 
resultater eller konsekvenserne heraf, hvis 
dette kan ske gennem håndhævelse af 
kontraktlige forpligtelser
b) ændringen har til formål at 
kompensere for prisstigninger, som er 
resultatet af prissvingninger, der i 
betydeligt omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse, og som 
koncessionsindehaveren har taget højde 
for (hedging).

Or. en

Ændringsforslag 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 7 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ændringen begrænses til en 
forlængelse af koncessionen, for at 
koncessionshaveren kan genvinde 
investeringerne med henblik på at bevare
eller forbedre aktiviteternes effektivitet og 
resultater under koncessionens 
anvendelsesområde. Disse investeringer 
udgør ikke en væsentlig ændring af en 
koncession som defineret i ovennævnte 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med koncessioner, der indebærer anvendelse af faciliteter til levering af 
tjenesteydelser, fortsætter koncessionshaveren ofte med at gennemføre investeringer (som 
ikke kunne forudses ved starten af koncessionen) for at sikre, at faciliteten tilpasses til 
markedsudviklingen og kundernes efterspørgsel. Hvis disse investeringer ikke gennemføres, 
vil koncessionshaverens overordnede effektivitet blive undergravet i strid med de almene 
interesserer. 

Ændringsforslag 925
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne, 
fordi en ordregivende myndighed 
henholdsvis en ordregiver fra den 
pågældende medlemsstat har tildelt den 
pågældende koncession uden at overholde 
sine forpligtelser i henhold til traktaterne 
og dette direktiv.

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ligeledes ved en 
koncessions udløb sikre, at 
koncessionshaveren fortsat kan levere 
tjenesteydelser samt sikre, at følgende 
betingelser er opfyldt:
a) den eksisterende koncessionshaver kan 
deltage i tildelingsproceduren for den nye 
koncession
b) koncessionen tildeles en ny 
koncessionshaver, og alle mulige 
foranstaltninger er truffet for at sikre, at 
ydelsen kan leveres uden afbrydelse frem 
til det tidspunkt, hvor den eksisterende 
koncessionshaver er blevet udskiftet med 
en ny
c) den nye koncessionshaver eller den 
ordregivende myndighed har 
erstatningspligt over for den eksisterende 
koncessionshaver for så vidt angår de 
investeringer, der ikke er blevet afskrevet 
ved koncessionens udløb. I givet fald skal 
dette ske på grundlag af objektive, 
gennemsigtige og forudsigelige kriterier. 
Medlemsstaterne kan ligeledes fastsætte, 
at denne erstatningspligt finder 
anvendelse på goodwill, som den 
eksisterende koncessionshaver har 
oparbejdet, og som videregives til den nye 
koncessionshaver.

Or. en

Begrundelse

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
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market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Ændringsforslag 927
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Titel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Titel V udgår
Ændringer af direktiv 89/665/EØF og 
98/13/EØF
[...]

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har desværre ikke fulgt Europa-Parlamentets opfordring og revideret direktiv 
89/665/EF og 92/13/EF. Så længe de opretholdes, vil dette medføre store bureaukratiske 
byrder for tjenesteydelseskoncessioner, som af natur udgør fleksible instrumenter.

Ændringsforslag 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
[...]

Or. de
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Begrundelse

Anvendelsen af klagedirektiverne 89/665/EØF og 92/13/EØF ville være uforholdsmæssig for 
kontrakter med koncessioners kompleksitet. Ændringsforslaget skal føre bestemmelserne for 
medlemsstaterne tilbage til Domstolens retspraksis, der med afgørelse i sag C-324/98 blot 
forpligter medlemsstaterne til at tillade en kontrolundersøgelse af, om proceduren er 
gennemført på en upartisk måde.

Ændringsforslag 929
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
[...]

Or. de

Begrundelse

Domstolen gav i sin afgørelse i sag C-324/98 til kende, at medlemsstaterne blot er forpligtet 
til at tillade en kontrolundersøgelse af, om proceduren er gennemført på en upartisk måde.

Ændringsforslag 930
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
[...]

Or. en

Ændringsforslag 931
Peter Simon
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Forslag til direktiv
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at der findes 
passende foranstaltninger til kontrol af, 
om tildelingen sker på en upartisk måde.

Or. de

Begrundelse

Domstolen gav i sin afgørelse i sag C-324/98 til kende, at medlemsstaterne blot er forpligtet 
til at tillade en kontrolundersøgelse af, om proceduren er gennemført på en upartisk måde.

Ændringsforslag 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45 udgår
[...]

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af klagedirektiverne 89/665/EØF og 92/13/EØF ville være uforholdsmæssig for
kontrakter med koncessioners kompleksitet. Ændringsforslaget skal føre bestemmelserne for 
medlemsstaterne tilbage til Domstolens retspraksis, der med afgørelse i sag C-324/98 blot 
forpligter medlemsstaterne til at tillade en kontrolundersøgelse af, om proceduren er 
gennemført på en upartisk måde.

Ændringsforslag 933
Peter Simon

Forslag til direktiv
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Artikel 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45 udgår
[...]

Or. de

Ændringsforslag 934
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45 udgår
[...]

Or. en

Ændringsforslag 935
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 4, stk.
3, artikel 21, stk. 3, artikel 23, stk. 2,
artikel 25, stk. 3, artikel 40, stk. 3, og 
artikel 52, stk. 2, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra den [datoen 
for dette direktivs ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede
retsakter i artikel 23, stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 936
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 21, stk. 3, 
artikel 23, stk. 2, artikel 25, stk. 3, artikel 
40, stk. 3, og artikel 52, stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 23, stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. Afgørelsen om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 937
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
30. juni 2014. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
30. juni 2014. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser. Dette direktiv berører ikke 
tildelingen af koncessionskontrakter, som 
er tildelt senest den [...]1. 
__________________
1dato for gennemførelsesfrist 

Or. en
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Ændringsforslag 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
30. juni 2014. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft
for at efterkomme dette direktiv senest den 
30. juni 2015. Medlemsstaterne skal 
herved sikre, at disse regler ikke omfatter
de koncessioner, der er blevet tildelt inden 
denne dato. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Dette forslag skal forhindre problemer med retssikkerheden for løbende 
koncessionskontrakter.

Ændringsforslag 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Henvisninger til artikel 1, stk. 3, litra a) og 
b) i direktiv 2004/17/EF og artikel 1, stk. 3 
og 4, samt afsnit III i direktiv 2004/18/EF 
gælder som henvisninger til dette direktiv.

1. Henvisninger til artikel 1, stk. 3, litra a) 
og b) i direktiv 2004/17/EF og artikel 1, 
stk. 3 og 4, samt afsnit III i direktiv 
2004/18/EF gælder som henvisninger til
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Denne nye bestemmelse indfører en overgangsperiode for tilknyttede virksomheder inden for 
vandforsyning og lignende., hvis aktiviteter ikke kan adskilles i forbindelse med beregningen 
af den samlede omsætning for så vidt angår betingelserne i artikel 11. Dermed kan 
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virksomhederne tilpasse sig til de gældende regler uden at skade deres globale struktur.

Ændringsforslag 940
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører i deres love og 
administrative bestemmelser en 
overgangsperiode fra 5 til 10 år til 
gennemførelse af direktivets bestemmelser 
vedrørende nye koncessionskontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tjenesteydelseskoncessioner, som 
omfatter aktiviteterne nævnt i stk. 3, bilag 
III, som varetages af tilknyttede 
virksomheder i henhold til artikel 11, kan 
forlænges uanset direktivets 
bestemmelser, forudsat at 100 % af den 
samlede omsætning, som den tilknyttede 
virksomhed har haft i løbet af de seneste 
tre år, stammer fra leveringer til 
tilknyttede virksomheder i henhold til stk. 
3, bilag III.
Denne forlængelse kan ske senest tre år 
efter den nævnte dato i artikel 49, stk. 1. 
De resterende kontrakter er gyldige, så 
længe førnævnte betingelser er opfyldt, og 
udløber senest 5 år efter den nævnte dato 
i artikel 49, stk. 1.
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Or. en

Begrundelse

Denne nye bestemmelse indfører en overgangsperiode for tilknyttede virksomheder inden for 
vandforsyning o.l., hvis aktiviteter ikke kan adskilles i forbindelse med beregningen af den 
samlede omsætning for så vidt angår betingelserne i artikel 11. Dermed kan virksomhederne 
tilpasse sig til de gældende regler uden at skade deres globale struktur.

Ændringsforslag 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 2, 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår gas og varme: udgår
a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i 
forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af gas eller varme
b) levering af gas eller varme til disse net.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, nr. 2) og 3), leverer gas eller 
varme til net, som forsyner 
offentligheden, betragtes dette ikke som 
en aktivitet som omhandlet i første afsnit, 
når alle følgende betingelser opfyldt:
c) den pågældende ordregivers produktion 
af gas eller varme er et uundgåeligt 
resultat af udøvelsen af en anden aktivitet 
end dem, der er omhandlet i punkt 2 til 4 i 
dette bilag 
d) leveringen til det offentlige net kun 
tager sigte på en rationel udnyttelse af 
denne produktion og svarer til højst 20 % 
af ordregiverens omsætning beregnet som 
et gennemsnit over de sidste tre år, heri 
medregnet det løbende år.
3. For så vidt angår elektricitet:
a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i 
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forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af elektricitet
b) levering af elektricitet til disse net.
I dette direktiv omfatter 
elektricitetsforsyning produktion og 
engrossalg af elektricitet.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, nr. 2) og 3), leverer elektricitet til 
net, som forsyner offentligheden, 
betragtes dette ikke som en aktivitet som 
omhandlet i første afsnit, når alle 
følgende betingelser opfyldt:
a) den pågældende ordregivers 
produktion af elektricitet finder sted, fordi 
forbruget af den producerede elektricitet 
er nødvendigt for udøvelsen af en anden 
aktivitet end dem, der er omhandlet i dette 
punkt eller i punkt 1, 3 og 4 i dette bilag
b) leveringen til det offentlige net kun 
afhænger af ordregiverens eget forbrug 
og ikke har oversteget 30 % af dennes 
samlede energiproduktion beregnet som et 
gennemsnit over de sidste tre år, heri 
medregnet det løbende år.
4. For så vidt angår vand:
a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i
forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af drikkevand
b) levering af drikkevand til disse net.
Dette direktiv gælder også for 
koncessioner, der tildeles eller 
tilrettelægges af ordregivere, som udøver 
en af de aktiviteter, der er omhandlet 
ovenfor, og som vedrører en af følgende 
aktiviteter:
c) vandbygningsprojekter, kunstvanding 
eller dræning, forudsat at den mængde 
vand, der er bestemt til 
drikkevandsforsyning, udgør mere end 
20 % af den samlede mængde vand, der 
stilles til rådighed ved hjælp af de nævnte 
projekter eller kunstvandings- og 
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dræningsanlæg, eller
d) bortledning eller rensning af 
spildevand.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, nr. 2, og artikel 4, stk. 2, leverer 
drikkevand til net, som forsyner 
offentligheden, betragtes dette ikke som 
en aktivitet som omhandlet i første afsnit, 
når alle følgende betingelser opfyldt:
e) den pågældende ordregivers produktion 
af drikkevand finder sted, fordi forbruget 
af det producerede drikkevand er 
nødvendigt for udøvelsen af en anden 
aktivitet end dem, der er omhandlet i 
punkt 1 til 4 i dette bilag
f) leveringen til det offentlige net kun 
afhænger af ordregiverens eget forbrug 
og ikke har oversteget 30 % af dennes 
samlede produktion af drikkevand 
beregnet som et gennemsnit over de sidste 
tre år, heri medregnet det løbende år.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning svarende til ændringsforslagene til artikel 8.

Ændringsforslag 943
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår gas og varme: udgår
a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i 
forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af gas eller varme
b) levering af gas eller varme til disse net.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
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4, stk. 1, nr. 2) og 3), leverer gas eller 
varme til net, som forsyner 
offentligheden, betragtes dette ikke som 
en aktivitet som omhandlet i første afsnit, 
når alle følgende betingelser opfyldt:
c) den pågældende ordregivers produktion 
af gas eller varme er et uundgåeligt 
resultat af udøvelsen af en anden aktivitet 
end dem, der er omhandlet i punkt 2 til 4 i 
dette bilag 
d) leveringen til det offentlige net kun 
tager sigte på en rationel udnyttelse af 
denne produktion og svarer til højst 20 % 
af ordregiverens omsætning beregnet som 
et gennemsnit over de sidste tre år, heri 
medregnet det løbende år.

Or. en

Ændringsforslag 944
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår elektricitet: udgår
a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i 
forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af elektricitet
b) levering af elektricitet til disse net.
I dette direktiv omfatter 
elektricitetsforsyning produktion og 
engrossalg af elektricitet.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, nr. 2) og 3), leverer elektricitet til 
net, som forsyner offentligheden, 
betragtes dette ikke som en aktivitet som 
omhandlet i første afsnit, når alle 
følgende betingelser opfyldt:
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a) den pågældende ordregivers 
produktion af elektricitet finder sted, fordi 
forbruget af den producerede elektricitet 
er nødvendigt for udøvelsen af en anden 
aktivitet end dem, der er omhandlet i dette 
punkt eller i punkt 1, 3 og 4 i dette bilag
b) leveringen til det offentlige net kun 
afhænger af ordregiverens eget forbrug 
og ikke har oversteget 30 % af dennes 
samlede energiproduktion beregnet som et 
gennemsnit over de sidste tre år, heri 
medregnet det løbende år.

Or. en

Ændringsforslag 945
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv omfatter 
elektricitetsforsyning produktion og 
engrossalg af elektricitet.

I dette direktiv omfatter 
elektricitetsforsyning produktion og
levering (engrossalg samt detailsalg til 
slutbrugerne).

Or. fr

Begrundelse

For at bringe bestemmelserne i overensstemmelse med det sektorspecifikke direktiv.

Ændringsforslag 946
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår vand: udgår
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a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i 
forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af drikkevand
b) levering af drikkevand til disse net.
Dette direktiv gælder også for 
koncessioner, der tildeles eller 
tilrettelægges af ordregivere, som udøver 
en af de aktiviteter, der er omhandlet 
ovenfor, og som vedrører en af følgende 
aktiviteter:
a) vandbygningsprojekter, kunstvanding 
eller dræning, forudsat at den mængde 
vand, der er bestemt til 
drikkevandsforsyning, udgør mere end 
20 % af den samlede mængde vand, der 
stilles til rådighed ved hjælp af de nævnte 
projekter eller kunstvandings- og 
dræningsanlæg, eller
b) bortledning eller rensning af 
spildevand.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, nr. 2, og artikel 4, stk. 2, leverer 
drikkevand til net, som forsyner 
offentligheden, betragtes dette ikke som 
en aktivitet som omhandlet i første afsnit, 
når alle følgende betingelser opfyldt:
a) den pågældende ordregivers 
produktion af drikkevand finder sted, 
fordi forbruget af det producerede 
drikkevand er nødvendigt for udøvelsen af 
en anden aktivitet end dem, der er 
omhandlet i punkt 1 til 4 i dette bilag
b) leveringen til det offentlige net kun 
afhænger af ordregiverens eget forbrug 
og ikke har oversteget 30 % af dennes 
samlede produktion af drikkevand 
beregnet som et gennemsnit over de sidste 
tre år, heri medregnet det løbende år.

Or. en
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Ændringsforslag 947
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt angår vand: udgår
a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i 
forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af drikkevand
b) levering af drikkevand til disse net.
Dette direktiv gælder også for 
koncessioner, der tildeles eller 
tilrettelægges af ordregivere, som udøver 
en af de aktiviteter, der er omhandlet 
ovenfor, og som vedrører en af følgende 
aktiviteter:
a) vandbygningsprojekter, kunstvanding 
eller dræning, forudsat at den mængde 
vand, der er bestemt til 
drikkevandsforsyning, udgør mere end 
20 % af den samlede mængde vand, der 
stilles til rådighed ved hjælp af de nævnte 
projekter eller kunstvandings- og 
dræningsanlæg, eller
b) bortledning eller rensning af 
spildevand.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, nr. 2, og artikel 4, stk. 2, leverer 
drikkevand til net, som forsyner 
offentligheden, betragtes dette ikke som 
en aktivitet som omhandlet i første afsnit, 
når alle følgende betingelser opfyldt:
a) den pågældende ordregivers 
produktion af drikkevand finder sted, 
fordi forbruget af det producerede 
drikkevand er nødvendigt for udøvelsen af 
en anden aktivitet end dem, der er 
omhandlet i punkt 1 til 4 i dette bilag
b) leveringen til det offentlige net kun 
afhænger af ordregiverens eget forbrug 
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og ikke har oversteget 30 % af dennes 
samlede produktion af drikkevand 
beregnet som et gennemsnit over de sidste 
tre år, heri medregnet det løbende år.

Or. de

Ændringsforslag 948
Peter Simon

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt angår vand: udgår
a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i 
forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af drikkevand
b) levering af drikkevand til disse net.
Dette direktiv gælder også for 
koncessioner, der tildeles eller 
tilrettelægges af ordregivere, som udøver 
en af de aktiviteter, der er omhandlet 
ovenfor, og som vedrører en af følgende 
aktiviteter:
a) vandbygningsprojekter, kunstvanding 
eller dræning, forudsat at den mængde 
vand, der er bestemt til 
drikkevandsforsyning, udgør mere end 
20 % af den samlede mængde vand, der 
stilles til rådighed ved hjælp af de nævnte 
projekter eller kunstvandings- og 
dræningsanlæg, eller
b) bortledning eller rensning af 
spildevand.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, nr. 2, og artikel 4, stk. 2, leverer 
drikkevand til net, som forsyner 
offentligheden, betragtes dette ikke som 
en aktivitet som omhandlet i første afsnit, 
når alle følgende betingelser opfyldt:
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a) den pågældende ordregivers 
produktion af drikkevand finder sted, 
fordi forbruget af det producerede 
drikkevand er nødvendigt for udøvelsen af 
en anden aktivitet end dem, der er 
omhandlet i punkt 1 til 4 i dette bilag
b) leveringen til det offentlige net kun 
afhænger af ordregiverens eget forbrug 
og ikke har oversteget 30 % af dennes 
samlede produktion af drikkevand 
beregnet som et gennemsnit over de sidste 
tre år, heri medregnet det løbende år.

Or. de

Ændringsforslag 949
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Aktiviteter i forbindelse med 
tilrådighedsstillelse eller drift af net til 
trafikbetjening af offentligheden med 
jernbane, automatiske systemer, sporvogn, 
trolleybus, bus eller tovbane.

4. Aktiviteter i forbindelse med 
tilrådighedsstillelse eller drift af net til 
trafikbetjening af offentligheden med 
jernbane, automatiske systemer, sporvogn, 
trolleybus, bus eller tovbane, forudsat at 
de ikke henhører under andre 
fællesskabsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Aktiviteter i forbindelse med 
tilrådighedsstillelse eller drift af net til 
trafikbetjening af offentligheden med 

4. Aktiviteter i forbindelse med 
tilrådighedsstillelse eller drift af net til 
trafikbetjening af offentligheden med 
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jernbane, automatiske systemer, sporvogn, 
trolleybus, bus eller tovbane.

jernbane, automatiske systemer, sporvogn, 
trolleybus, bus eller tovbane beregnet til at 
opfylde befolkningens almene 
transportbehov.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at etablering og drift af transporttjenester (f.eks. opadgående 
svævebaneanlæg), der blot tjener som instrument til udøvelse af aktiviteter, som ikke er 
bestemt til at opfylde befolkningens almene transportbehov, men derimod til at drive 
aktiviteter inden for turisme, fritid, spil og sport i bjergområder, ikke kan sidestilles med 
begrebet offentligt transportnet.

Ændringsforslag 951
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For transportydelser anses et net for at 
bestå, hvis driften foregår på betingelser, 
f.eks. vedrørende ruter, kapacitet og 
driftsfrekvens, der er fastsat af en 
kompetent myndighed i en medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For transportydelser anses et net for at 
bestå, hvis driften foregår på betingelser, 
f.eks. vedrørende ruter, kapacitet og 
driftsfrekvens, der er fastsat af en 
kompetent myndighed i en medlemsstat.

For transportydelser anses et net for at 
bestå, hvis driften foregår på betingelser, 
f.eks. vedrørende ruter, kapacitet og 
driftsfrekvens, der er fastsat af en 
kompetent myndighed i en medlemsstat.
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Aktiviteter vedrørende transportsystemer, 
der på grund af strukturelle eller 
funktionelle egenskaber udelukkende er 
beregnet til erhvervsaktiviteter til levering 
af tjenesteydelser inden for turisme, fritid 
eller sport, hvis udøvelse ikke er medtaget 
blandt de ordregivende myndigheders 
opgaver eller blandt andre ordregiveres 
aktiviteter, er under alle omstændigheder 
udelukket.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at etablering og drift af transporttjenester (f.eks. opadgående 
svævebaneanlæg), der blot tjener som instrument til udøvelse af aktiviteter, som ikke er 
bestemt til at opfylde befolkningens almene transportbehov, men derimod til at drive 
aktiviteter inden for turisme, fritid, spil og sport i bjergområder, ikke kan sidestilles med 
begrebet offentligt transportnet.

Ændringsforslag 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et 
geografisk område til at stille lufthavne, 
søhavne eller havne ved indre vandveje 
eller andre transportterminaler til rådighed 
for virksomheder, der udfører lufttransport, 
søtransport eller transport ad indre 
vandveje.

5. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et 
geografisk område til at stille lufthavne, 
søhavne eller havne ved indre vandveje 
eller andre transportterminaler til rådighed 
for virksomheder, der udfører lufttransport, 
søtransport eller transport ad indre 
vandveje, eller for operatører af disse 
terminaler, hvis udnyttelse tildeles ved 
afslutningen heraf.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen skal fjerne tvetydigheder, når den økonomiske aktør, som bygger faciliteten, ikke 
benytter den direkte som operatør, men derimod udlejer den til tredjepart. I så fald kan 
forbindelsen mellem udlejer og lejer ikke betragtes som en tjenesteydelseskoncession.
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Ændringsforslag 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et 
geografisk område til at stille lufthavne, 
søhavne eller havne ved indre vandveje 
eller andre transportterminaler til 
rådighed for virksomheder, der udfører 
lufttransport, søtransport eller transport ad 
indre vandveje.

6. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et 
geografisk område til at stille lufthavne, 
søhavne eller havne ved indre vandveje 
eller anden generel infrastruktur til 
rådighed for virksomheder, der udfører 
lufttransport, søtransport eller transport ad 
indre vandveje.

Or. de

Begrundelse

Ved transportterminaler er der ikke tale om den generelle infrastruktur som ordregivernes 
aktivitet, men om suprastrukturen, som private virksomheder forestår.

Ændringsforslag 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den ordregivende myndigheds eller 
anden ordregivers type og hovedaktivitet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne information har ingen betydning for koncessionens udførelse og kan derfor slettes. I 
stk. 1 efterspørges der tilstrækkelige oplysninger om ordregiver.

Ændringsforslag 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Forslag til direktiv
Bilag 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den ordregivende myndigheds eller 
anden ordregivers type og hovedaktivitet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenklinger af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 4 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Koncessionens eller koncessionernes 
anslåede samlede værdi; hvis 
koncessionen er opdelt i delkoncessioner, 
angives disse oplysninger for hver del 
sammen med en detaljeret metode til 
beregning af koncessionens anslåede 
samlede værdi, jf. artikel 6.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
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Bilag 4 – nr. 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i relevante tilfælde oplysning om, 
hvorvidt koncessionen er forbeholdt 
beskyttede værksteder, eller om dens 
udførelse er forbeholdt programmer for 
beskyttet beskæftigelse

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 4 – nr. 10 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i relevante tilfælde oplysning om, 
hvorvidt udførelsen af tjenesteydelsen ved 
lov eller administrativ bestemmelse er 
forbeholdt en bestemt profession; 
henvisning til den pågældende lov eller 
administrative bestemmelse

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
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Bilag 4 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Eventuelt særlige betingelser for 
udførelsen af koncessionen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 4 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. I givet fald oplysning om krav til og 
vilkår for anvendelse af elektroniske 
kommunikationsmidler.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag 4 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. Oplysning om, hvorvidt koncessionen 
vedrører et EU-finansieret projekt og/eller 
program.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Koncessionsbekendtgørelser bør kun indeholde oplysninger, som potentielle interessenter har 
brug for til at afgive tilbud. Det er ikke åbenlyst, hvorvidt de pågældende oplysninger er 
nødvendige i den forbindelse.

Ændringsforslag 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 4 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. Oplysning om, hvorvidt koncessionen 
vedrører et EU-finansieret projekt og/eller 
program.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 964
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beskrivelse af kontrakten: art og omfang 
af bygge- og anlægsarbejder, art og 
mængde af varer, art og omfang af 
tjenesteydelser. Hvis koncessionen er 
opdelt i delkoncessioner, angives disse 
oplysninger for hver del. I givet fald 
beskrivelse af eventuelle optioner.

5. Beskrivelse af kontrakten: art og omfang 
af bygge- og anlægsarbejder, art og 
mængde af varer, art og omfang af 
tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 965
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kriterier, jf. artikel 39, der vil blive lagt 
til grund ved tildeling af koncessionen 
eller koncessionerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 966
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Antal modtagne tilbud vedrørende hver 
tildeling, herunder:

udgår

a) antal tilbud modtaget fra økonomiske 
aktører, som er små og mellemstore 
virksomheder
b) antal tilbud modtaget fra udlandet
c) antal tilbud modtaget elektronisk.

Or. en

Ændringsforslag 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. For hver tildeling: navn, adresse 
(herunder NUTS-kode), telefon- og 
telefaxnummer, e-mail- og 

udgår
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internetadresse på den valgte tilbudsgiver, 
herunder:
a) angivelse af, om den valgte tilbudsgiver 
tilhører kategorien små og mellemstore 
virksomheder
b) angivelse af, om koncessionen er tildelt 
et konsortium.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 968
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. For hver tildeling: navn, adresse
(herunder NUTS-kode), telefon- og 
telefaxnummer, e-mail- og internetadresse 
på den valgte tilbudsgiver, herunder:

10. For hver tildeling: navn, adresse
(herunder NUTS-kode), telefon- og 
telefaxnummer, e-mail- og internetadresse 
på den valgte tilbudsgiver.

Or. en

Ændringsforslag 969
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) angivelse af, om den valgte tilbudsgiver 
tilhører kategorien små og mellemstore 
virksomheder

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 970
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 10 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) angivelse af, om koncessionen er tildelt 
et konsortium.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Værdi og vigtigste finansielle 
betingelser for den tildelte koncession, 
herunder gebyrer og priser.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner. Nærværende bestemmelse er 
desuden i strid med den økonomiske aktørs økonomiske interesse.

Ændringsforslag 972
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Værdi og vigtigste finansielle 
betingelser for den tildelte koncession, 

11. Værdi og vigtigste finansielle 
betingelser for den tildelte koncession.
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herunder gebyrer og priser.

Or. en

Ændringsforslag 973
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. For hver tildeling i givet fald, hvor 
stor en andel del af koncessionen der vil 
kunne gives i underentreprise til 
tredjemand, samt værdien af denne andel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Oplysning om, hvorvidt koncessionen 
vedrører et EU-finansieret projekt og/eller 
program.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 975
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Bilag 5 – punkt I – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Navn og adresse på tilsynsorganet og
det organ, der er ansvarligt for klage- og i 
givet fald mæglingsprocedurer. Nøjagtige 
oplysninger om frister for klageprocedurer 
eller, om nødvendigt, navn, adresse, 
telefonnummer, telefaxnummer og e-post-
adresse på det kontor, hvortil der kan rettes 
henvendelse for at få disse oplysninger.

14. Navn og adresse på det organ, der er 
ansvarligt for klage- og i givet fald 
mæglingsprocedurer. Nøjagtige 
oplysninger om frister for klageprocedurer 
eller, om nødvendigt, navn, adresse, 
telefonnummer, telefaxnummer og e-post-
adresse på det kontor, hvortil der kan rettes 
henvendelse for at få disse oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Detaljeret metode til beregning af 
koncessionens anslåede samlede værdi, jf. 
artikel 6.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner. Nærværende bestemmelse vil 
herudover kunne indeholde en risiko for tvister for mindre ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag 977
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt I – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Detaljeret metode til beregning af 
koncessionens anslåede samlede værdi, jf. 

17. Metode til beregning af koncessionens 
anslåede samlede værdi, jf. artikel 6.



AM\916835DA.doc 143/152 PE497.783v03-00

DA

artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag 978
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 5 – punkt II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

II. OPLYSNINGER, DER SKAL 
ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM 
KONCESSIONSTILDELING SOM 
OMHANDLET I ARTIKEL 27, STK. 2

udgår

1. Navn, id-nummer (hvis omhandlet i 
den nationale lovgivning), adresse 
(herunder NUTS-kode), telefon- og 
telefaxnummer, e-mail- og 
internetadresse på den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren og 
på det kontor, hvortil der kan rettes 
henvendelse for at få yderligere 
oplysninger, såfremt det ikke er den 
samme.
2. Beskrivelse af kontrakten: art og 
omfang af bygge- og anlægsarbejder, art 
og mængde af varer, art og omfang af 
tjenesteydelser. Hvis koncessionen er 
opdelt i delkoncessioner, angives disse 
oplysninger for hver del. I givet fald 
beskrivelse af eventuelle optioner.
3. Referencenummer eller -numre i CPV-
nomenklaturen.
4. Den ordregivende myndigheds eller 
anden ordregivers type og hovedaktivitet.
5. Dato for beslutningen eller 
beslutningerne om koncessionstildeling.
6. For hver tildeling: navn, adresse 
(herunder NUTS-kode), telefon- og 
telefaxnummer, e-post- og internetadresse 
på de økonomiske aktører, der har fået 
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tildelt koncessionen.
7. Værdi og vigtigste finansielle 
betingelser for tildelingen, herunder 
gebyrer og priser.
8. Detaljeret metode til beregning af 
koncessionens anslåede samlede værdi, jf. 
artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 6 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Værdi og vigtigste finansielle 
betingelser for tildelingen, herunder 
gebyrer og priser.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner. Nærværende bestemmelse er 
desuden i strid med beskyttelsen af forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 980
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VII udgår
[...]

Or. en
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Ændringsforslag 981
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIII udgår
[...]

Or. en

Ændringsforslag 982
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 9 – nr. 1 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Unions 
Publikationskontor sender den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren en bekræftelse af den i artikel 
28, stk. 5, omhandlede offentliggørelse.

Den Europæiske Unions 
Publikationskontor sender den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren en bekræftelse af den i artikel 
28, stk. 2, omhandlede offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 983
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 9 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Offentliggørelse af supplerende 
oplysninger

udgår

De ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne skal 
offentliggøre samtlige udbudsbetingelser 
og supplerende dokumenter på internettet.
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Or. en

Ændringsforslag 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 9 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Offentliggørelse af supplerende 
oplysninger

udgår

De ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne skal 
offentliggøre samtlige udbudsbetingelser 
og supplerende dokumenter på internettet.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Bilag 9 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Format og regler for elektronisk 
fremsendelse af bekendtgørelser

udgår

Formatet og proceduren for elektronisk 
fremsendelse af bekendtgørelser som 
fastlagt af Kommissionen findes på 
internetadressen 
"http://simap.europa.eu".

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.
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Ændringsforslag 986
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag X udgår
[...]

Or. en

Ændringsforslag 987
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Xa
TJENESTEYDELSER OMHANDLET I 

ARTIKEL 17
CPV-beskrivelse
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; fra 85000000-9 til 85323000-
9; (undtagen 85321000-5 og 85322000-2);
98133100-5 og 98200000-5 / Sundheds-
og socialvæsen og tilknyttede ydelser
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; fra 
79995000-5 til 79995200-7; fra 80100000-
5 til 80660000-8 (undtagen 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1 fra 92000000-1 
til 92700000-8 (undtagen 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6)/ Administrative 
uddannelses-, sundheds- og 
kulturtjenester
75300000-9/ Lovpligtig socialsikring
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
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75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Velfærdsydelser
98000000-3; 55521100-9/ Andre 
kollektive, sociale og personlige 
tjenesteydelser
98120000-0/ Tjenester ydet af 
fagforeninger
98131000-0/ Religiøse tjenester
fra 61000000-5 til 61530000-9; fra 
63370000-3 til 63372000-7/ Transport ad 
vandvejen
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; fra 63000000-9 til 63600000-
5 (undtagen 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7 74322000-2, 93610000-7/ 
Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser
fra 74500000-4 til 74540000-6 (undtagen 
74511000-4); fra 95000000-2 til 
95140000-5/Personaleudvælgelse og 
rekruttering
fra 74600000-5 til 74620000-
1/Efterforsknings- og 
sikkerhedstjenesteydelser, undtagen 
sikkerhedstransport
fra 74875000-3 til 74875200-5 og fra 
92000000-1 til 92622000-7 (undtagen 
92230000-2) /Fritids- og sportsaktiviteter 
samt kulturelle aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 988
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XI udgår
EU-LOVGIVNING, DER ER 
OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3, 
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LITRA b)
Rettigheder, der er givet gennem en 
procedure, hvor der er sikret tilstrækkelig 
offentlighed, og hvor overdragelsen af 
disse rettigheder var baseret på objektive 
kriterier, udgør ikke "særlige eller 
eksklusive rettigheder" som defineret i 
dette direktiv. Følgende angiver 
procedurer, som på forhånd sikrer 
tilstrækkelig gennemsigtighed, for 
tilladelser på grundlag af andre EU-
retsakter, som ikke udgør "særlige eller 
eksklusive rettigheder" som defineret i 
dette direktiv:
a) Tildeling af tilladelse til at drive 
naturgasfaciliteter i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 4 i direktiv 
98/30/EF.
b) Tilladelse til eller 
udbudsbekendtgørelse om anlæg af nye 
kraftværker i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 96/92/EF.
c) Udstedelse i overensstemmelse med 
procedurerne i artikel 9 i direktiv 
97/67/EF af tilladelser til at levere 
posttjenester med eller uden eneret.
d) Procedure for udstedelse af tilladelse til 
at udføre aktiviteter vedrørende udnyttelse 
af kulbrinter i overensstemmelse med 
direktiv 94/22/EF.
e) Offentlige tjenesteydelseskontrakter 
som defineret i forordning (EF) nr. 
1370/2007, som er tildelt på grundlag af 
en konkurrencebaseret udbudsprocedure i 
overensstemmelse med forordningens 
artikel 5, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 989
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Bilag 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XII udgår
KRAV TIL ANORDNINGER TIL 
ELEKTRONISK MODTAGELSE AF 
BUD OG ANSØGNINGER
1. Anordninger til elektronisk modtagelse 
af bud og ansøgninger skal ved tekniske 
midler og passende procedurer mindst 
garantere følgende:
a) det nøjagtige tidspunkt og den 
nøjagtige dato for modtagelse af bud og 
ansøgninger kan fastslås med sikkerhed
a) det kan med rimelighed sikres, at ingen 
kan få adgang til oplysninger, som er 
fremsendt i medfør af disse krav, før 
udløbet af de fastsatte frister
b) det kan ved overtrædelse af dette 
forbud med rimelighed sikres, at 
overtrædelsen klart kan spores
c) kun bemyndigede personer kan 
fastsætte eller ændre datoerne for åbning 
af de modtagne oplysninger
d) i koncessionstildelingsprocedurens 
forskellige stadier må kun bemyndigede 
personer, der optræder sammen, få 
adgang til alle eller en del af de indsendte 
oplysninger
e) de bemyndigede personer, der optræder 
sammen, kan kun få adgang til de 
indsendte oplysninger efter den anførte 
dato
f) oplysninger, som er modtaget og åbnet i 
overensstemmelse med disse krav, er kun 
tilgængelige for personer, der er 
bemyndiget til at få kendskab hertil
g) godkendelse af bud skal være i 
overensstemmelse med kravene i dette 
bilag.

Or. en
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Ændringsforslag 990
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XIII udgår
OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES 
I FORHÅNDSMEDDELELSER OM 
KONCESSIONER VEDRØRENDE 
SOCIALE TJENESTEYDELSER OG 
ANDRE SPECIFIKKE 
TJENESTEYDELSER
(som omhandlet i artikel 26, stk. 3)
1. Navn, id-nummer (hvis omhandlet i 
den nationale lovgivning), adresse 
(herunder NUTS-kode), telefon- og 
telefaxnummer, e-mail- og 
internetadresse på den ordregivende 
myndighed eller anden kontraherende 
ordregiver og på det kontor, hvortil der 
kan rettes henvendelse for at få yderligere 
oplysninger, såfremt det ikke er den 
samme.
2. I givet fald e-mail- eller 
internetadresse, hvor udbudsbetingelserne 
og evt. supplerende dokumenter kan 
konsulteres.
 3. Den ordregivende myndigheds eller 
anden ordregivers type og hovedaktivitet.
4. Referencenummer eller -numre i CPV-
nomenklaturen; hvis kontrakten er opdelt 
i delkontrakter, angives disse oplysninger 
for hver del.
5. NUTS-koden for det primære 
leveringssted for koncessioner vedrørende 
tjenesteydelser.
6. Beskrivelse af de tjenesteydelser og evt. 
tilhørende bygge- og anlægsarbejder og 
varer, der skal indkøbes.
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7. Koncessionens eller koncessionernes 
anslåede samlede værdi; hvis 
koncessionen er opdelt i delkoncessioner, 
angives disse oplysninger for hver del.
8. Betingelser for deltagelse.
9. Frist(er), i givet fald, for at kontakte 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren med henblik på deltagelse.
10. I givet fald en kort beskrivelse af den 
anvendte tildelingsprocedures hovedtræk.
11. Andre relevante oplysninger.

Or. en


