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Ändringsförslag 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Ledet stryks eftersom det står i konflikt med artikel 30 i direktivet om offentlig upphandling.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om byggentreprenaderna eller 
tjänsterna kan tillhandahållas enbart av 
en viss ekonomisk aktör därför att det av 
tekniska skäl inte finns någon konkurrens 
eller till följd av ett krav på att skydda 
patent, upphovsrätt eller andra 
immateriella rättigheter eller andra 
exklusiva rättigheter och det inte finns 
något rimligt alternativ eller någon rimlig 
lösning och avsaknaden av konkurrens 

utgår
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inte är följden av en konstlad begränsning 
av parametrarna i 
koncessionstilldelningen.

Or. de

Motivering

En nödvändig anpassning till omarbetningen av hela punkten.

Ändringsförslag 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om byggentreprenaderna eller 
tjänsterna kan tillhandahållas enbart av 
en viss ekonomisk aktör därför att det av 
tekniska skäl inte finns någon konkurrens 
eller till följd av ett krav på att skydda 
patent, upphovsrätt eller andra 
immateriella rättigheter eller andra 
exklusiva rättigheter och det inte finns 
något rimligt alternativ eller någon rimlig 
lösning och avsaknaden av konkurrens 
inte är följden av en konstlad begränsning 
av parametrarna i 
koncessionstilldelningen.

utgår

Or. de

Motivering

Ledet stryks eftersom det står i konflikt med artikel 30 i direktivet om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 745
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om byggentreprenaderna eller tjänsterna 
kan tillhandahållas enbart av en viss 
ekonomisk aktör därför att det av tekniska 
skäl inte finns någon konkurrens eller till 
följd av ett krav på att skydda patent, 
upphovsrätt eller andra immateriella 
rättigheter eller andra exklusiva rättigheter 
och det inte finns något rimligt alternativ 
eller någon rimlig lösning och avsaknaden 
av konkurrens inte är följden av en 
konstlad begränsning av parametrarna i 
koncessionstilldelningen.

b) Om byggentreprenaderna eller tjänsterna 
kan tillhandahållas enbart av en viss 
ekonomisk aktör därför att det av tekniska 
skäl inte finns någon konkurrens eller till 
följd av ett krav på att skydda patent, 
upphovsrätt eller andra immateriella 
rättigheter eller andra exklusiva rättigheter, 
inklusive de som garanterar en ekonomisk 
aktör tillgången till mark och andra 
icke-fungibla tillgångar, som är 
nödvändiga för förverkligandet av 
koncessionskontraktets omfattning, och 
det inte finns något rimligt alternativ eller 
någon rimlig lösning och avsaknaden av 
konkurrens inte är följden av en konstlad
begränsning av parametrarna i 
koncessionstilldelningen.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget kommer från behovet av att skydda sakrättigheter, som äganderätten, och 
obligationsrättigheter, som rättigheter förvärvade genom uthyrnings- eller hyresavtal, där en 
ekonomisk aktör kan disponera över bestämda och specifika marker som är nödvändiga för 
utövandet av byggentreprenaden och/eller tillhandahållandet av tjänsten som är föremål för 
koncessionskontraktet, och omfattar de rättigheter som föreskrivs i ”andra exklusiva 
rättigheter”, som redan nämns i den befintliga texten. 
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Ändringsförslag 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För tilldelning av nya 
byggentreprenader eller tjänster som är 
en upprepning av liknande 
byggentreprenader eller tjänster som 
samma upphandlande myndighet eller 
enhet tilldelat samma ekonomiska aktör i 
en ursprunglig koncession som omfattas 
av den skyldighet som avses i punkt 1, 
under förutsättning att de nya 
byggentreprenaderna eller tjänsterna är i 
överensstämmelse med ett grundläggande 
projekt, för vilket den ursprungliga 
koncessionen tilldelats genom ett 
förfarande. I det grundläggande projektet 
ska omfattningen av tänkbara 
kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster anges och de villkor under vilka 
dessa tilldelas.

utgår

Or. de

Motivering

En nödvändig anpassning till omarbetningen av hela punkten.

Ändringsförslag 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För tilldelning av nya 
byggentreprenader eller tjänster som är 
en upprepning av liknande 
byggentreprenader eller tjänster som 
samma upphandlande myndighet eller 
enhet tilldelat samma ekonomiska aktör i 

utgår
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en ursprunglig koncession som omfattas 
av den skyldighet som avses i punkt 1, 
under förutsättning att de nya 
byggentreprenaderna eller tjänsterna är i 
överensstämmelse med ett grundläggande 
projekt, för vilket den ursprungliga 
koncessionen tilldelats genom ett 
förfarande. I det grundläggande projektet 
ska omfattningen av tänkbara 
kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster anges och de villkor under vilka 
dessa tilldelas.

Or. de

Motivering

Ledet stryks eftersom det står i konflikt med artikel 30 i direktivet om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För koncessioner av kollektiva 
nyttigheter som används för 
tillhandahållandet av turisttjänster som 
avser badturism efter en förfrågan eller 
begäran från en ekonomisk aktör och som 
blivit en förutsättning för företaget i den 
mån att om koncessionen skulle gå 
förlorad skulle det innebära en förlust av 
äganderätten av samma företag. 

Or. it

Ändringsförslag 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För koncessioner av kollektiva 
nyttigheter för tillhandahållande av 
tjänster, efter begäran från den 
ekonomiska aktören som de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna hade tilldelat den ursprungliga 
koncessionen som omfattas av kravet i 
punkt 1, och där en förlust av 
koncessionen faktiskt skulle innebära ett 
upphörande av verksamheten.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag ska skydda mikroenheter, som ofta är familjeägda, som till exempel är 
verksamma inom turistsektorn och tillhandahåller tjänster inom turistnäringen och 
badturismen, och som skulle tvingas upphöra med sin verksamhet om de förlorade 
koncessionen.

Ändringsförslag 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För koncessioner av kollektiva 
nyttigheter som används för 
tillhandahållandet av turisttjänster som 
avser badturism efter en förfrågan eller 
begäran från en ekonomisk aktör och som 
blivit en förutsättning för företaget i den 
mån att om koncessionen skulle gå 
förlorad skulle det innebära en förlust av 
äganderätten av samma företag. 

Or. it
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Ändringsförslag 751
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så snart som det första projektet blir 
föremål för upphandling ska den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
vid tillämpning av artikel 5 beakta de 
sammanlagda uppskattade kostnaderna 
för kommande byggentreprenader eller 
tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så snart som det första projektet blir 
föremål för upphandling ska den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
vid tillämpning av artikel 5 beakta de 
sammanlagda uppskattade kostnaderna 
för kommande byggentreprenader eller 
tjänster.

utgår

Or. de

Motivering

Stycket stryks eftersom det står i konflikt med artikel 30 i direktivet om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 753
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkt 5 a ska ett 
anbud anses vara olämpligt om

utgår

– det är ogiltigt eller icke-godtagbart,
– det är helt irrelevant för koncessionen 
och inte kan uppfylla den upphandlande 
myndighetens eller enhetens behov, så 
som dessa anges i 
koncessionsdokumenten.
Anbud ska anses vara ogiltiga om de inte 
överensstämmer med 
koncessionsdokumenten eller om de 
priser som offereras inte är utsatta för 
normal konkurrens.
Anbud ska anses vara icke-godtagbara om
a) de har ankommit för sent,
b) de har lämnats av anbudsgivare som 
inte har de erforderliga kvalifikationerna,
c) deras pris överskrider den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens budget, vilken har fastställts 
innan förfarandet för 
koncessionstilldelning inleddes och 
dokumenterats skriftligen,
d) de har befunnits vara onormalt låga.

Or. en

Motivering

Punkten är alltför detaljerad, och därmed ökar risken för fel i samband med tilldelningen av 
koncessioner. Det räcker med skyldigheten att utfärda ett koncessionsmeddelande med hjälp 
av ett lämpligt formulär.

Ändringsförslag 754
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av punkt 5 a ska ett 
anbud anses vara olämpligt om

6. Vid tillämpning av punkt 5 a ska ett 
anbud anses vara olämpligt om det helt 
saknar samband med koncessionen 
eftersom det inte kan uppfylla 
uppdragsgivarens behov, såsom dessa 
anges i koncessionsdokumenten.

Or. fr

Motivering

Det gäller att förtydliga och avgränsa de fall när den upphandlande myndigheten inte kan 
utfärda ett nytt koncessionsmeddelande (enligt artikel 26.5a/föredragandens 
ändringsförslag 145). Detta är bara möjligt om anbuden saknar samband med koncessionen. 
Det kan därmed inte anses vara meningsfullt att närmare beskriva anbudets ogiltiga eller icke 
godtagbara karaktär.

Ändringsförslag 755
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 6 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– det är ogiltigt eller icke-godtagbart, utgår

Or. fr

Motivering

Det gäller att förtydliga och avgränsa de fall när den upphandlande myndigheten inte kan 
utfärda ett nytt koncessionsmeddelande (enligt artikel 26.5a/föredragandens 
ändringsförslag 145). Detta är bara möjligt om anbuden saknar samband med koncessionen. 
Det kan därmed inte anses vara meningsfullt att närmare beskriva anbudets ogiltiga eller icke 
godtagbara karaktär. Se ändringsförslaget till artikel 26.6 första stycket.

Ändringsförslag 756
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 6 – stycke 1 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– det är helt irrelevant för koncessionen 
och inte kan uppfylla den upphandlande 
myndighetens eller enhetens behov, så 
som dessa anges i 
koncessionsdokumenten.

utgår

Or. fr

Motivering

Det gäller att förtydliga och avgränsa de fall när den upphandlande myndigheten inte kan 
utfärda ett nytt koncessionsmeddelande (enligt artikel 26.5a/föredragandens 
ändringsförslag 145). Detta är bara möjligt om anbuden saknar samband med koncessionen. 
Det kan därmed inte anses vara meningsfullt att närmare beskriva anbudets ogiltiga eller icke 
godtagbara karaktär. Se ändringsförslaget till artikel 26.6 första stycket.

Ändringsförslag 757
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud ska anses vara ogiltiga om de inte 
överensstämmer med 
koncessionsdokumenten eller om de 
priser som offereras inte är utsatta för 
normal konkurrens.

utgår

Or. fr

Motivering

Det gäller att förtydliga och avgränsa de fall när den upphandlande myndigheten inte kan 
utfärda ett nytt koncessionsmeddelande (enligt artikel 26.5a/föredragandens 
ändringsförslag 145). Detta är bara möjligt om anbuden saknar samband med koncessionen. 
Det kan därmed inte anses vara meningsfullt att närmare beskriva anbudets ogiltiga eller icke 
godtagbara karaktär. Se ändringsförslaget till artikel 26.6 första stycket.

Ändringsförslag 758
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud ska anses vara icke-godtagbara om utgår
a) de har ankommit för sent,
b) de har lämnats av anbudsgivare som 
inte har de erforderliga kvalifikationerna,
c) deras pris överskrider den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens budget, vilken har fastställts 
innan förfarandet för 
koncessionstilldelning inleddes och 
dokumenterats skriftligen,
d) de har befunnits vara onormalt låga.

Or. fr

Motivering

Det gäller att förtydliga och avgränsa de fall när den upphandlande myndigheten inte kan 
utfärda ett nytt koncessionsmeddelande (enligt artikel 26.5a/föredragandens 
ändringsförslag 145). Detta är bara möjligt om anbuden saknar samband med koncessionen. 
Det kan därmed inte anses vara meningsfullt att närmare beskriva anbudets ogiltiga eller icke 
godtagbara karaktär. Se ändringsförslaget till artikel 26.6 första stycket.

Ändringsförslag 759
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Allmänna principer

1. Koncessioner ska tilldelas enligt de 
kriterier som koncessionsgivaren fastställt 
i enlighet med artikel 38a förutsatt att 
följande kumulativa villkor är uppfyllda:
a) Anbudsgivaren uppfyller de krav, 
villkor och kriterier som anges i 
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koncessionsmeddelandet eller i inbjudan 
att lämna anbud samt i 
koncessionsdokumenten,
b) anbudet kommer från en anbudsgivare 
som
i) inte uteslutits från deltagande i 
tilldelningsförfarandet i enlighet med 
artikel 36.5 och 36.7, och som avses i 
artikel 39.8,
ii) uppfyller de urvalskriterier som 
koncessionsgivaren fastställt i enlighet 
med artikel 36.2 och 36.3, och
iii) uppfyller de tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren, inklusive miljö-, 
hälso-, säkerhets-, social- och 
arbetslagstiftning, regler och villkor, som 
fastställs i unionslagstiftningen, nationell 
lagstiftning och kollektivavtal, och som 
gäller där utövande av byggentreprenad
samt tillhandahållande av tjänster och 
varor äger rum.
2. Under 
koncessionstilldelningsförfarandet ska 
koncessionsgivaren behandla ekonomiska 
aktörer på ett likvärdigt sätt samt förfara 
på ett öppet och proportionerligt sätt. 
Framför allt får inte någon särbehandlas 
genom att man lämnar ut information 
som kan gynna vissa anbudssökande och 
anbudsgivare i förhållande till andra. 
Förfarandet för koncessionstilldelning får 
inte utformas i avsikt att undanta en 
koncession från tillämpningsområdet för 
detta direktiv eller för att på ett konstgjort 
sätt begränsa konkurrensen.
3. Koncessionsgivaren och den 
ekonomiska aktören ska respektera 
skyldigheterna i social- och 
anställningsskyddet samt de arbetsvillkor 
som gäller för den plats där koncessionen 
fullgörs, i enlighet med kollektivavtal, 
nationell och unionsomfattande 
lagstiftning, samt bestämmelser i 
internationell arbetsrätt.
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Koncessionsgivaren ska ha full frihet att i 
specifikationerna i detalj ange de sociala 
och miljömässiga kriterier som går utöver 
dessa skyldigheter. Det inkluderar 
efterlevnad av Internationella 
arbetsorganisationens konvention nr 94, 
även när konventionen inte har 
genomförts i den nationella 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 760
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den skyldighet som avses i punkt 1 ska 
också tillämpas på tjänstekoncessioner 
vars uppskattade värde, beräknat enligt 
den metod som avses i artikel 6.5, uppgår 
till minst 2 500 000 euro, med undantag 
endast för de sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som avses i artikel 17.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 761
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Meddelandena ska innehålla de 
uppgifter som anges i bilaga V eller, i 
fråga om koncessioner för sociala tjänster 
och andra specifika tjänster, de uppgifter 
som anges i bilaga VI, och meddelandena 
ska offentliggöras i enlighet med 

utgår
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bestämmelserna i artikel 28.

Or. en

Ändringsförslag 762
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 Denna artikel utgår.
[...]

Or. en

Ändringsförslag 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 Denna artikel utgår.
[...]

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 764
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Offentliggörande på nationell nivå
1. De meddelanden som avses i 
artiklarna 26 och 27 och de upplysningar 
som de innehåller får inte offentliggöras 
på nationell nivå före offentliggörandet i 
enlighet med artikel 28.
2. Meddelanden som offentliggörs på 
nationell nivå får inte innehålla några 
andra upplysningar än dem som finns i 
meddelandena till kommissionen, men ska 
innehålla en uppgift om vilken dag 
meddelandet skickats till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Offentliggörande på nationell nivå
1. De meddelanden som avses i 
artiklarna 26 och 27 och de upplysningar 
som de innehåller får inte offentliggöras 
på nationell nivå före offentliggörandet i 
enlighet med artikel 28.
2. Meddelanden som offentliggörs på 
nationell nivå får inte innehålla några 
andra upplysningar än dem som finns i 
meddelandena till kommissionen, men ska 
innehålla en uppgift om vilken dag 
meddelandet skickats till kommissionen.

Or. de
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Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Elektronisk tillgänglighet för 
koncessionsdokument
1. Upphandlande myndigheter och 
enheter ska med hjälp av elektroniska 
medel ge obegränsad, gratis, direkt och 
fullständig tillgång till 
koncessionsdokumenten från dagen för 
offentliggörandet av meddelandet i 
enlighet med artikel 28 eller den dag då 
inbjudan att lämna anbud skickas. Den 
internetadress där denna dokumentation 
finns tillgänglig ska anges i meddelandet 
och i inbjudningarna att lämna anbud.
2. Upphandlande myndigheter och 
enheter eller de behöriga avdelningarna 
ska lämna ut kompletterande 
upplysningar om koncessionsdokumenten 
senast sex dagar före fastställd sista dag 
för mottagande av anbud, förutsatt att 
upplysningarna har begärts i tid.

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Förslag till direktiv
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Skydd för visslare

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska inrätta förfaranden för personalen för 
intern vissling som ser till att
a) all personal (inklusive tillfällig och 
visstidsanställd personal, praktikanter och 
konsulter) som röjer uppgifter i god tro 
om alla typer av materiella bedrägerier 
ska skyddas från samtliga former av 
repressalier, trakasserier eller skadliga 
motåtgärder,
b) sekretesskyddet för visslare ska 
upprätthållas om det inte uttryckligen 
hävs av visslaren själv,
c) lämpliga mekanismer för röjande av 
uppgifter ska göras tillgängliga, som till 
exempel hjälptelefoner och formulär på 
nätet,
d) om det har vidtagits motåtgärder mot 
en visslare har denne rätt till en rättvis 
rättegång inför en opartisk domstol, rätt 
till full kompensation, och de som vidtog 
motåtgärderna ska ådömas vederbörliga 
sanktioner,
e) röjande av uppgifter ska undersökas på 
lämpligt sätt, korrigerande åtgärder ska 
vidtas (vid behov), och visslare ska kunna 
delta i dessa förfaranden,

f) chefer måste kunna bevisa att samtliga 
åtgärder som vidtas mot en visslare är 
motiverade av andra skäl än att den 
personen har röjt uppgifter,
g) röjning av felaktiga uppgifter, om de 
gjorts i god tro, ska skyddas medan 
röjning som visat sig vara gjord i ond tro 
inte ska skyddas,
h) ledning och personal ska utbildas på 
lämpligt sätt om visslares rättigheter samt 
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strategier och förfarande vid vissling,
i) strategier för vissling ska övervakas och 
utvärderas med regelbundna intervaller 
av oberoende organ,
j) extern vissling till valda tjänstemän, 
icke-statliga organisationer, medier och 
andra lämpliga aktörer skyddas när de 
interna kanalerna inte fungerar eller inte 
existerar.

Or. en

Ändringsförslag 768
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Korruptionsbekämpning och 

förebyggande av intressekonflikter
Medlemsstaterna ska anta bestämmelser 
för att motverka bedrägeri, särbehandling 
och korruption och förhindra 
intressekonflikter, för att säkerställa att 
tilldelningsförfarandet är öppet och att 
alla anbudssökande och anbudsgivare 
behandlas lika.
De antagna åtgärderna syftar till att 
inrätta och använda en övergripande, 
tillämpbar indikator och 
övervakningssystem för att förebygga, 
upptäcka, rapportera och eliminera 
bedrägeri, korruption, intressekonflikter 
och andra allvarliga oegentligheter i 
samband med koncessioner. När det 
gäller intressekonflikter får de inte 
medföra att en anbudsgivare eller 
anbudssökande utesluts från förfarandet 
annat än om intressekonflikten inte 
effektivt kan undanröjas med andra 
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medel.

Or. en

Ändringsförslag 769
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 Denna artikel utgår.
[...]

Or. en

Motivering

De allmänna principerna om likabehandling och icke-diskriminering, öppenhet och 
proportionalitet tas redan upp i artikel 7 i direktivet och är därmed överflödiga.

Ändringsförslag 770
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 Denna artikel utgår.
[...]

Or. en

Ändringsförslag 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska 
anges i koncessionsdokumenten. De ska 
ange vilka egenskaper 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
måste ha.

1. Tekniska specifikationer och/eller 
funktionskrav ska anges i 
koncessionsdokumenten. De ska vara 
förenliga med principen om att 
ekonomiska aktörer ska ha möjlighet att 
delta på lika villkor i 
koncessionstilldelningsförfarandet och 
får inte innebära omotiverade hinder mot 
att koncessioner öppnas för konkurrens.

Såvida det inte motiveras av föremålet för 
upphandlingen får tekniska 
specifikationer och/eller funktionella krav 
framför allt inte innehålla hänvisningar 
till ett särskilt fabrikat, en specifik källa 
eller process och inte heller till 
varumärken, patent, typer eller en specifik 
produktion, om det får till följd att vissa 
företag eller produkter gynnas eller att 
andra inte kan komma i fråga. Sådana 
uppgifter eller hänvisningar ska i 
undantagsfall vara tillåtna om en 
tillräckligt preciserad och begriplig 
beskrivning av föremålet för 
upphandlingen inte är möjlig. Sådana 
uppgifter eller hänvisningar ska följas av 
orden ”eller likvärdigt”.

Or. en

Motivering

I det ursprungliga förslaget kopieras bara bestämmelserna om tekniska specifikationer i 
huvuddirektivet, vilket inte är helt tillämpligt på koncessioner. Föredraganden föreslår en 
kort hänvisning till tekniska specifikationer i en ny artikel 38b men det är troligen bättre att 
detta alltjämt tas upp i artikel 32. Det är inte lämpligt att stryka alla hänvisningar till 
tekniska specifikationer eftersom det kan ge upphov till protektionistiska ansatser. Detta 
bygger på föredragandens eget förslag.

Ändringsförslag 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa egenskaper kan även avse den 
specifika processen för att producera 
varor eller tillhandahålla en entreprenad 
eller en tjänst eller något annat skede i 
livscykeln i enlighet med artikel 2.1.14.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska specifikationerna ska vidare 
ange om överlåtelse av immateriella 
rättigheter kommer att krävas.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid alla koncessionstilldelningar där 
föremålet ska användas av personer, 
oavsett om det rör sig om allmänheten 
eller den upphandlande myndighetens 

utgår
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eller enhetens personal, ska dessa 
tekniska specifikationer utom i väl 
motiverade fall fastställas med hänsyn till 
kriterier avseende tillgänglighet för 
personer med funktionshinder eller 
utformning med tanke på samtliga 
användares behov.

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om obligatoriska standarder för 
tillgänglighet har antagits genom en 
unionslagstiftningsakt, ska de tekniska 
specifikationerna vad avser kriterier för 
tillgänglighet fastställas med hänvisning 
till dessa standarder.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tekniska specifikationerna ska 
garantera ekonomiska aktörer möjlighet 

utgår
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att delta på lika villkor i 
koncessionstilldelningsförfarandet och 
får inte innebära omotiverade hinder mot 
att koncessionstilldelningen öppnas för 
konkurrens.

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar bindande 
nationella tekniska regler, i den mån som 
dessa är förenliga med unionsrätten, ska 
de tekniska specifikationerna vara 
utformade på något av följande sätt:

utgår

a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, inbegripet 
miljöegenskaper, förutsatt att 
parametrarna är tillräckligt exakta för att 
anbudsgivarna ska kunna fastställa 
föremålet för upphandlingen och för att 
upphandlande myndigheter eller enheter 
ska kunna tilldela kontraktet.
b) Genom en hänvisning till tekniska 
specifikationer enligt definitionen i 
bilaga VIII och i prioritetsordning till 
sådana nationella standarder som 
genomför europeiska standarder, till 
europeiska tekniska godkännanden, till 
gemensamma tekniska specifikationer, 
internationella standarder, andra tekniska 
referenssystem som utarbetats av de 
europeiska standardiseringsorganen eller 
– om sådana inte finns – till nationella 
standarder, nationella tekniska 
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godkännanden eller nationella tekniska 
specifikationer för projektering, 
beräkning och utförande av 
byggentreprenader samt användning av 
varor, varvid varje hänvisning ska åtföljas 
av orden ”eller likvärdigt”.
c) I form av prestanda- eller 
funktionskrav enligt led a och med en 
hänvisning till tekniska specifikationer 
enligt led b som ett sätt att visa att dessa 
prestanda- eller funktionskrav kan antas 
vara uppfyllda.
d) Genom en hänvisning till tekniska 
specifikationer som avses i led b för vissa 
egenskaper och genom hänvisning till 
prestanda- eller funktionskrav som avses i 
led a för andra egenskaper.

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 778
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Sociala hänsyn ska tas till de externa 
sociala kostnader som är direkt kopplade 
till livscykeln, såsom produktionens 
påverkan på den omgivande miljön och 
på närliggande samhällen, sociala villkor 
och anställningsvillkor som rör hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
socialförsäkringar och arbetsvillkor enligt 
EU-lagstiftning, nationella lagar och 
andra författningar, skiljedomar, 
kollektivavtal och internationella
arbetsrättsbestämmelser, vilka gäller på 
den ort där arbetet, tjänsten eller 
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leveransen utförs. Dessa skyldigheter ska 
också tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Jag stöder fullt ut Philippe Juvins förslag att stryka bestämmelserna om tekniska 
specifikationer. Om det förslaget inte får en majoritet av rösterna kan det här 
ändringsförslaget vara ett alternativ.

Ändringsförslag 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Såvida det inte motiveras av föremålet 
för upphandlingen får tekniska 
specifikationer inte innehålla 
hänvisningar till en specifik produktion, 
källa eller process och inte heller till 
varumärken, patent, typer eller specifika 
ursprung eller tillverkningsmetoder, om 
det får till följd att vissa företag eller 
produkter gynnas eller att andra inte kan 
komma i fråga. Sådana uppgifter eller 
hänvisningar ska i undantagsfall vara 
tillåtna om en tillräckligt preciserad och 
begriplig beskrivning av föremålet för 
upphandlingen inte är möjlig genom 
tillämpning av punkt 3. Sådana uppgifter 
eller hänvisningar ska följas av orden 
”eller likvärdigt”.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.
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Ändringsförslag 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en upphandlande myndighet eller 
enhet väljer att hänvisa till sådana 
specifikationer som avses i punkt 3 b, får 
den inte förkasta ett anbud med 
motiveringen att de erbjudna 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna inte överensstämmer med de 
specifikationer som myndigheten eller 
enheten har hänvisat till, om 
anbudsgivaren på lämpligt sätt, inbegripet 
de bevismedel som avses i artikel 33, i sitt 
anbud visar att de föreslagna lösningarna 
på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven i de 
tekniska specifikationerna.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en upphandlande myndighet eller 
enhet väljer att i enlighet med punkt 3 a 
ange tekniska specifikationer i form av 
prestanda- eller funktionskrav, får den 
inte förkasta ett anbud i fråga om 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
som överensstämmer med en nationell 
standard som genomför en europeisk 

utgår
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standard, med ett europeiskt tekniskt 
godkännande, med en gemensam teknisk 
specifikation, med en internationell 
standard eller med ett tekniskt 
referenssystem som har utarbetats av ett 
europeiskt standardiseringsorgan, om 
dessa specifikationer avser de prestanda-
eller funktionskrav som den har fastställt.

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är anbudsgivaren som på lämpligt 
sätt, inbegripet de bevismedel som avses i 
artikel 33, i sitt anbud ska visa att 
byggentreprenaden, varan eller tjänsten i 
enlighet med standarden uppfyller den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens prestanda- eller funktionskrav.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen bör läsas tillsammans med det ändringsförslag som ersätter texten i artikel 32.

Ändringsförslag 783
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Provningsrapporter, certifiering och 
andra bevismedel
1. Upphandlande myndigheter eller 
enheter får kräva att ekonomiska aktörer 
tillhandahåller en provningsrapport från 
ett erkänt organ eller ett intyg som 
utfärdats av ett sådant organ som bevis 
för överensstämmelse med de tekniska 
specifikationerna.
Om upphandlande myndigheter kräver 
uppvisande av intyg från erkända organ 
på överensstämmelsen med en viss teknisk 
specifikation, ska även intyg från andra 
likvärdiga erkända organ godtas av de 
upphandlande myndigheterna.
2. Upphandlande myndigheter eller 
enheter ska även godta andra lämpliga 
bevismedel, såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation, om den berörda 
ekonomiska aktören inte har tillgång till 
sådana intyg eller provningsrapporter 
som avses i punkt 1, eller inte har 
möjlighet att anskaffa dem inom de 
aktuella tidsfristerna.
3. I denna artikel avses med erkända 
organ provnings- och 
kalibreringslaboratorier samt 
certifierings- och inspektionsorgan som 
är ackrediterade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/200829.
4. Medlemsstaterna ska på begäran för 
andra medlemsstater tillgängliggöra alla 
uppgifter om bevis och dokument som 
lagts fram för att visa överensstämmelse 
med tekniska krav och som avses i 
artikel 32 och denna artikel. De behöriga 
myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska lämna 
dessa uppgifter i enlighet med de 
bestämmelser om styrning som avses i 
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artikel 88 i (det direktiv som ersätter 
direktiv 2004/18/EG).

Or. en

Ändringsförslag 784
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Allmänna principer
Koncessioner ska tilldelas enligt de 
kriterier som den upphandlande 
myndigheten eller enheten fastställt i 
enlighet med artikel 39 förutsatt att 
följande kumulativa villkor är uppfyllda:
a) Anbudet uppfyller de krav, villkor och 
kriterier som anges i 
koncessionsmeddelandet eller i inbjudan 
att bekräfta intresse samt i 
koncessionsdokumenten.
b) Anbudet kommer från en anbudsgivare 
som
i) inte uteslutits från deltagande i 
tilldelningsförfarandet i enlighet med 
artikel 36.4–36.8, och
ii) uppfyller de urvalskriterier som den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
fastställt i enlighet med artikel 36.1–36.3.

Or. en

Ändringsförslag 785
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 34 – led b – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) uppfyller de tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren, inbegripet lagar, 
regler och normer inom områdena miljö, 
hälsa, säkerhet, socialrätt och arbetsrätt, i 
enlighet med vad som föreskrivs i 
EU-lagstiftningen samt i nationell 
lagstiftning och i kollektivavtal, vilka 
gäller på den ort där arbetet, tjänsten eller 
leveransen utförs.

Or. en

Ändringsförslag 786
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 Denna artikel utgår.
[...]

Or. en

Motivering

Alltför detaljerat, vilket ökar risken för fel i samband med tilldelningen av 
koncessionskontrakt. De grundläggande reglerna om likabehandling och icke-diskriminering, 
öppenhet och proportionalitet är tillräckliga och tas redan upp i artikel 7 i direktivet.

Ändringsförslag 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om koncessionstilldelningen inbegriper 
förhandlingar ska upphandlande 

utgår
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myndigheter eller enheter iaktta följande 
krav:
a) Om förhandlingarna äger rum efter det 
att anbuden lämnats in ska upphandlande 
myndigheter eller enheter förhandla med 
anbudsgivarna om de anbud som dessa 
har lämnat, för att anpassa anbuden till 
de kriterier och krav som de angivit i 
enlighet med punkt 1.
b) Upphandlande myndigheter eller 
enheter får inte röja för de övriga 
deltagarna vilka lösningar eller annan 
konfidentiell information som en 
anbudssökande som deltar i 
förhandlingarna har lämnat, utan dennes 
samtycke. Detta samtycke får inte ha 
formen av ett allmänt avstående från 
rättigheter utan ska lämnas specifikt för 
kommunikationen av vissa lösningar eller 
annan konfidentiell information.
c) Upphandlande myndigheter eller 
enheter får föreskriva att förhandlingarna 
ska äga rum i successiva steg, för att 
minska det antal anbud som det ska 
förhandlas om genom tillämpning av 
tilldelningskriterier som anges i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten. I meddelandet 
om upphandling, i inbjudan att lämna 
anbud eller i koncessionsdokumenten ska 
den upphandlande myndigheten ange om 
den utnyttjar denna möjlighet.
d) Upphandlande myndigheter eller 
enheter ska utvärdera de anbud som det 
förhandlas om på grundval av de 
ursprungligen angivna 
tilldelningskriterierna.
e) Upphandlande myndigheter eller 
enheter ska upprätta en skriftlig 
förteckning över formella överläggningar 
samt alla andra åtgärder och händelser av 
betydelse för koncessionstilldelningen. I 
synnerhet ska de med alla lämpliga medel 
se till att förhandlingarna är spårbara.
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Or. de

Motivering

Alla förfaranden bör ha likvärdig status.

Ändringsförslag 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. På begäran av en berörd part ska en 
upphandlande myndighet snarast möjligt, 
och under alla omständigheter inom 
15 dagar från mottagandet av en skriftlig 
begäran, underrätta

utgår

a) varje anbudssökande vars ansökan 
avslagits om skälen till att ansökan har 
förkastats,
b) varje anbudsgivare vars anbud 
förkastats, om skälen till att anbudet har 
förkastats, inbegripet, i de fall som avses i 
artikel 32.5 och 32.6, skälen till sitt beslut 
om att likvärdighet inte föreligger eller sitt 
beslut att byggentreprenaden, varorna 
eller tjänsterna inte uppfyller prestanda-
eller funktionskraven,
c) varje anbudsgivare som har lämnat ett 
godtagbart anbud om egenskaperna hos 
och de relativa fördelarna med det valda 
anbudet samt namnet på den utvalda 
anbudsgivaren eller parterna i ramavtalet,
d) varje anbudsgivare som har lämnat ett 
godtagbart anbud om genomförandet och 
utvecklingen av förhandlingarna och 
dialogen med anbudsgivarna.

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
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koncessionskontrakt. Dessutom offentliggörs beslutet om koncessionstilldelning så därför 
finns det inget behov av ytterligare krav på att informera anbudsgivarna.

Ändringsförslag 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En upphandlande myndighet får 
emellertid besluta att inte lämna ut viss 
information enligt punkt 6 som rör 
kontraktet, om detta skulle hindra 
kontrollen av att lagstiftning efterlevs, på 
annat sätt strida mot allmänintresset eller 
vara till skada för offentliga eller privata 
ekonomiska aktörers berättigade 
kommersiella intressen eller kunna 
hindra lojal konkurrens mellan 
aktörerna.

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt.

Ändringsförslag 790
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 36 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Urval och kvalitativ bedömning av 
anbudssökande

Urval och kvalitativ bedömning av 
anbudssökande och anbudsgivare och skäl 
för uteslutande

Or. en
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Ändringsförslag 791
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 36 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Urval och kvalitativ bedömning av 
anbudssökande

Urval och kvalitativ bedömning av 
anbudssökande och anbudsgivare och skäl 
för uteslutande

Or. fr

Motivering

Förtydligande av ändringsförslag 169 av föredraganden.

Ändringsförslag 792
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt -1 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Uppdragsgivaren ska tillhandahålla
a) en beskrivning av koncessionen och 
villkoren för deltagande i 
koncessionsmeddelandet, och
b) en beskrivning av 
tilldelningskriterierna i 
koncessionsmeddelandet, i inbjudan att 
lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av ändringsförslag 169 av föredraganden. Beskrivningen av koncessionen och 
villkoren för deltagande måste tas upp i koncessionsmeddelandet. Detta är obligatoriskt för 
att garantera efterlevnad av principerna om öppenhet, icke-diskriminering och 
likabehandling av anbudssökande och anbudsgivare.
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Ändringsförslag 793
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter ska i 
koncessionsmeddelandet ange villkoren 
för deltagande avseende

1. Upphandlande myndigheter ska verifiera
villkoren för deltagande avseende
anbudssökandenas eller anbudsgivarnas 
yrkesmässiga och tekniska kapacitet och 
finansiella ställning, jämte det eller de 
intyg som ska lämnas in som bevis på att 
de krav som anges i 
koncessionsmeddelandet är uppfyllda. 
Dessa villkor ska ha anknytning till 
föremålet för kontraktet samt vara 
icke-diskriminerande, och får vid behov 
åtföljas av minimikrav.

Or. en

Ändringsförslag 794
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter ska i 
koncessionsmeddelandet ange villkoren för 
deltagande avseende

1. Upphandlande myndigheter ska i 
koncessionsmeddelandet ange villkoren för 
deltagande, framför allt avseende

Or. de
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Ändringsförslag 795
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) lämplighet att utöva yrkesverksamhet, utgår

Or. en

Ändringsförslag 796
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ekonomisk och finansiell ställning, utgår

Or. en

Ändringsförslag 797
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) teknisk och yrkesmässig kapacitet. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 798
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter ska begränsa 
villkoren för deltagande till sådana villkor 
som är lämpliga för att se till att en 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
rättslig och ekonomisk kapacitet samt 
kommersiell och teknisk förmåga att 
utföra den koncession som ska tilldelas. 
Alla krav ska vara relevanta och strikt 
proportionella i förhållande till föremålet 
för kontraktet, med beaktande av behovet 
att säkerställa verklig konkurrens.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter ska begränsa 
villkoren för deltagande till sådana villkor 
som är lämpliga för att se till att en 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
rättslig och ekonomisk kapacitet samt 
kommersiell och teknisk förmåga att utföra 
den koncession som ska tilldelas. Alla krav 
ska vara relevanta och strikt proportionella 
i förhållande till föremålet för kontraktet, 
med beaktande av behovet att säkerställa 
verklig konkurrens.

Upphandlande myndigheter ska begränsa 
villkoren för deltagande till sådana villkor 
som är lämpliga för att se till att en 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
rättslig och ekonomisk kapacitet samt 
kommersiell och teknisk förmåga att utföra 
den koncession som ska tilldelas. Alla krav 
ska vara relevanta och proportionella i 
förhållande till föremålet för kontraktet, 
med beaktande av behovet att säkerställa 
verklig konkurrens.

Or. de
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Motivering

Ordet ”strikt” är överflödigt i detta sammanhang eftersom termen ”proportionell” inte kan 
förtydligas på ett meningsfullt sätt.

Ändringsförslag 800
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter ska begränsa 
villkoren för deltagande till sådana villkor 
som är lämpliga för att se till att en 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
rättslig och ekonomisk kapacitet samt 
kommersiell och teknisk förmåga att utföra 
den koncession som ska tilldelas. Alla krav 
ska vara relevanta och strikt 
proportionella i förhållande till föremålet 
för kontraktet, med beaktande av behovet 
att säkerställa verklig konkurrens.

Upphandlande myndigheter ska begränsa 
villkoren för deltagande till sådana villkor 
som är lämpliga för att se till att en 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
rättslig och ekonomisk kapacitet samt 
kommersiell och teknisk förmåga att utföra 
den koncession som ska tilldelas.

Or. de

Ändringsförslag 801
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska också i koncessionsmeddelandet ange 
vilket eller vilka intyg som ska lämnas in 
som bevis på den ekonomiska aktörens 
kapacitet. Kraven på dessa intyg ska vara
icke-diskriminerande och stå i proportion 
till föremålet för koncessionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 802
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska också i koncessionsmeddelandet ange 
vilket eller vilka intyg som ska lämnas in 
som bevis på den ekonomiska aktörens 
kapacitet. Kraven på dessa intyg ska vara 
icke-diskriminerande och stå i proportion 
till föremålet för koncessionen.

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska också i koncessionsmeddelandet ange 
vilket eller vilka intyg som ska lämnas in 
som bevis på den ekonomiska aktörens 
kapacitet. Kraven på dessa intyg ska vara 
icke-diskriminerande.

Or. de

Ändringsförslag 803
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppdragsgivaren ska i 
koncessionsmeddelandet, i inbjudan att 
lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten infoga en 
beskrivning av koncessionen, villkoren för 
deltagande och tilldelningskriterierna.
Uppdragsgivaren ska verifiera villkoren 
för deltagande avseende
(a) lämplighet att utöva yrkesverksamhet,
(b) ekonomisk och finansiell ställning,
(c) teknisk och yrkesmässig kapacitet, och
(d) respekt för lagar, regler och normer 
inom områdena miljö, hälsa, säkerhet, 
socialrätt och arbetsrätt i enlighet med 
vad som föreskrivs i EU-lagstiftning, 
nationell lagstiftning och kollektivavtal, 
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vilka gäller på den ort där arbetet, 
tjänsten eller leveransen utförs.
Anbudssökandenas eller anbudsgivarnas 
yrkesmässiga och tekniska kapacitet och 
finansiella ställning, jämte det eller de 
intyg som ska lämnas in som bevis på att 
de krav som anges i 
koncessionsmeddelandet är uppfyllda. 
Dessa villkor ska ha anknytning till och 
stå i proportion till föremålet för 
kontraktet samt vara icke-
diskriminerande, och får vid behov 
åtföljas av minimikrav.

Or. en

Ändringsförslag 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de kriterier som avses i 
punkt 1 får en ekonomisk aktör vid behov 
och för en viss koncession åberopa andra 
enheters kapacitet, oberoende av den 
rättsliga arten av förbindelsen mellan 
aktören och dessa enheter. I detta fall ska 
aktören bevisa för den upphandlande 
myndigheten eller enheten att de 
nödvändiga resurserna kommer att finnas 
till förfogande under hela 
koncessionsperioden, exempelvis genom 
att lägga fram ett åtagande från de 
berörda enheterna. När det gäller 
ekonomisk och finansiell ställning får 
upphandlande myndigheter och enheter
kräva att den ekonomiska aktören och 
dessa enheter är solidariskt ansvariga för 
fullgörandet av kontraktet.

utgår

Or. de
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Motivering

Förbindelserna mellan koncessionshavaren och underleverantörerna bör regleras av 
civillagstiftningen i den berörda medlemsstaten, inte av EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de kriterier som avses i 
punkt 1 får en ekonomisk aktör vid behov 
och för en viss koncession åberopa andra 
enheters kapacitet, oberoende av den 
rättsliga arten av förbindelsen mellan 
aktören och dessa enheter. I detta fall ska 
aktören bevisa för den upphandlande 
myndigheten eller enheten att de 
nödvändiga resurserna kommer att finnas 
till förfogande under hela 
koncessionsperioden, exempelvis genom 
att lägga fram ett åtagande från de 
berörda enheterna. När det gäller 
ekonomisk och finansiell ställning får 
upphandlande myndigheter och enheter 
kräva att den ekonomiska aktören och 
dessa enheter är solidariskt ansvariga för 
fullgörandet av kontraktet.

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt. Dessutom bör bestämmelser om ansvar införlivas i civillagstiftningen, i 
stället för i lagstiftningen om upphandlingen.
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Ändringsförslag 806
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de kriterier som avses i 
punkt 1 får en ekonomisk aktör vid behov 
och för en viss koncession åberopa andra 
enheters kapacitet, oberoende av den 
rättsliga arten av förbindelsen mellan 
aktören och dessa enheter. I detta fall ska 
aktören bevisa för den upphandlande 
myndigheten eller enheten att de 
nödvändiga resurserna kommer att finnas 
till förfogande under hela 
koncessionsperioden, exempelvis genom 
att lägga fram ett åtagande från de berörda 
enheterna. När det gäller ekonomisk och 
finansiell ställning får upphandlande 
myndigheter och enheter kräva att den 
ekonomiska aktören och dessa enheter är 
solidariskt ansvariga för fullgörandet av 
kontraktet.

2. För att uppfylla kraven för deltagande 
som fastställs i punkt 1 får en ekonomisk 
aktör vid behov och för en viss koncession 
åberopa andra enheters kapacitet, 
oberoende av den rättsliga arten av 
förbindelsen mellan aktören och dessa 
enheter. I detta fall ska aktören bevisa för 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten att de nödvändiga resurserna 
kommer att finnas till förfogande under 
hela koncessionsperioden, exempelvis 
genom att lägga fram ett åtagande från de 
berörda enheterna. När det gäller 
ekonomisk och finansiell ställning får 
upphandlande myndigheter och enheter 
kräva att den ekonomiska aktören och 
dessa enheter är solidariskt ansvariga för 
fullgörandet av kontraktet.

Or. en

Motivering

Föredragandens förslag är mycket bättre.

Ändringsförslag 807
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de kriterier som avses i 
punkt 1 får en ekonomisk aktör vid behov 
och för en viss koncession åberopa andra 
enheters kapacitet, oberoende av den 
rättsliga arten av förbindelsen mellan 
aktören och dessa enheter. I detta fall ska 

2. Om underleverantörer anlitas ska 
aktören bevisa för den upphandlande 
myndigheten eller enheten att de 
nödvändiga resurserna kommer att finnas 
till förfogande under hela 
koncessionsperioden, exempelvis genom 
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aktören bevisa för den upphandlande 
myndigheten eller enheten att de
nödvändiga resurserna kommer att finnas 
till förfogande under hela 
koncessionsperioden, exempelvis genom 
att lägga fram ett åtagande från de berörda 
enheterna. När det gäller ekonomisk och 
finansiell ställning får upphandlande 
myndigheter och enheter kräva att den 
ekonomiska aktören och dessa enheter är 
solidariskt ansvariga för fullgörandet av 
kontraktet.

att lägga fram ett åtagande från de berörda 
enheterna. De rättsliga krav som fastställs 
i punkterna 5–7 till denna artikel måste 
också respekteras av 
underleverantörerna. Den ekonomiska 
aktören ska intyga att de inte omfattas av 
något av uteslutandekriterierna. När det 
gäller ekonomisk och finansiell ställning
ska den ekonomiska aktören vara ansvarig 
för alla sina underleverantörer, 
oberoende av det rättsliga förhållandet 
mellan denne och de berörda företagen.

Or. de

Ändringsförslag 808
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På samma villkor kan en grupp av 
ekonomiska aktörer enligt artikel 22 
åberopa gruppdeltagarnas eller andra 
enheters kapacitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 809
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Uppdragsgivaren kan begränsa 
antalet anbudssökande eller anbudsgivare 
till en lämplig nivå, förutsatt att detta görs 
på ett öppet sätt och mot bakgrund av 
objektiva kriterier. Antalet inbjudna 
anbudssökande eller anbudsgivare måste 
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vara tillräckligt för att garantera verklig 
konkurrens.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av ändringsförslag 173 av föredraganden för att garantera verklig konkurrens.

Ändringsförslag 810
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I enlighet med artikel 38a kan 
uppdragsgivaren hålla förhandlingar med 
anbudssökande och anbudsgivare. Den 
ska på lämpligt sätt registrera 
huvudstadierna i förfarandet med hjälp av 
de medel den anser passande, i enlighet 
med artikel 24.1 i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

I gengäld mot att upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ges mer flexibilitet 
måste öppenhetsprincipen respekteras. Syftet med att uppdragsgivaren registrerar 
huvudstadierna i förfarandet är att motverka godtyckligt beslutsfattande. 

Ändringsförslag 811
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska anta 
bestämmelser för att motverka 
särbehandling och korruption och 
förhindra intressekonflikter, för att 

utgår
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säkerställa att tilldelningsförfarandet är 
öppet och att alla anbudsgivare behandlas 
lika.

Or. en

Ändringsförslag 812
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om intressekonflikter ska de 
antagna åtgärderna inte gå utöver vad
som är strikt nödvändigt för att förhindra 
eller undanröja den konstaterade 
konflikten. I synnerhet får de föreskriva 
att en anbudsgivare eller anbudssökande 
ska uteslutas från förfarandet bara om 
intressekonflikten inte effektivt kan 
undanröjas på annat sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 813
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en lagakraftvunnen dom har 
meddelats mot en anbudssökande eller 
anbudsgivare på en eller flera av följande 
grunder ska denne uteslutas från 
deltagande i förfarandet för en 
koncession:

utgår

a) Deltagande i en kriminell organisation 
enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets 
rambeslut 2008/841/RIF30.
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b) Korruption enligt definitionen i 
artikel 3 i konventionen om kamp mot 
korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska 
unionens medlemsstater är delaktiga i och 
artikel 2 i rådets rambeslut 
2003/568/RIF31, liksom korruption enligt 
en definition i nationell lagstiftning i det 
land där den upphandlande myndigheten 
eller den ekonomiska aktören är 
etablerad.
c) Bedrägeri i den mening som avses i 
artikel 1 i konventionen om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen32.
d) Terroristbrott eller brott med 
anknytning till terroristverksamhet enligt 
definitionerna i artikel 1 respektive 3 i 
rambeslut 2002/475/RIF33 eller anstiftan 
av, medhjälp till och försök att begå brott i 
den mening som avses i artikel 4 i det 
rambeslutet.
e) Deltagande i penningtvätt enligt 
definitionen i artikel 1 i rådets 
direktiv 91/308/EEG34.

Or. en

Ändringsförslag 814
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en lagakraftvunnen dom har 
meddelats mot en anbudssökande eller 
anbudsgivare på en eller flera av följande
grunder ska denne uteslutas från 
deltagande i förfarandet för en koncession:

5. Om en lagakraftvunnen dom har 
meddelats mot en anbudssökande eller 
anbudsgivare på en eller flera av de
grunder som räknas upp i artikel 55.1 i 
direktivet om offentlig upphandling 
[tidigare direktiv 2004/18/EG av den 
31 mars 2004], som ska tillämpas analogt, 
ska denne uteslutas från deltagande i 
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förfarandet för en koncession:

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt och se till att förslaget är förenligt med bestämmelserna i direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Deltagande i en kriminell organisation 
enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets 
rambeslut 2008/841/RIF.

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt och se till att förslaget är förenligt med bestämmelserna i direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Korruption enligt definitionen i 
artikel 3 i konventionen om kamp mot 
korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska 
unionens medlemsstater är delaktiga i och 
artikel 2 i rådets rambeslut 2003/568/RIF, 
liksom korruption enligt en definition i 

utgår
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nationell lagstiftning i det land där den 
upphandlande myndigheten eller den 
ekonomiska aktören är etablerad.

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt och se till att förslaget är förenligt med bestämmelserna i direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bedrägeri i den mening som avses i 
artikel 1 i konventionen om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen.

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt och se till att förslaget är förenligt med bestämmelserna i direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 818
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bedrägeri i den mening som avses i 
artikel 1 i konventionen om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella 

c) Bedrägeri i den mening som avses i 
artikel 1 i konventionen om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen och bedrägeri i den mening som 
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intressen. avses i nationell lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Terroristbrott eller brott med 
anknytning till terroristverksamhet enligt 
definitionerna i artikel 1 respektive 3 i 
rambeslut 2002/475/RIF eller anstiftan 
av, medhjälp till och försök att begå brott i 
den mening som avses i artikel 4 i det 
rambeslutet.

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt och se till att förslaget är förenligt med bestämmelserna i direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Deltagande i penningtvätt enligt 
definitionen i artikel 1 i rådets 
direktiv 91/308/EEG.

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
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koncessionskontrakt och se till att förslaget är förenligt med bestämmelserna i direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 821
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Deltagande i utnyttjandet av 
människohandel och barnarbete som 
omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/36/EU av den 
5 april 2011 om förebyggande och 
bekämpande av människohandel, och om 
skydd av dess offer.

Or. en

Ändringsförslag 822
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheten att utesluta en 
anbudssökande eller en anbudsgivare 
från deltagande i ett 
koncessionsförfarande ska också gälla om 
företagschefer eller varje annan person 
som är behörig att företräda, fatta beslut 
om eller kontrollera anbudssökanden 
eller anbudsgivaren är föremål för en 
lagakraftvunnen dom.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheten att utesluta en 
anbudssökande eller en anbudsgivare 
från deltagande i ett 
koncessionsförfarande ska också gälla om 
företagschefer eller varje annan person 
som är behörig att företräda, fatta beslut 
om eller kontrollera anbudssökanden 
eller anbudsgivaren är föremål för en 
lagakraftvunnen dom.

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt och se till att förslaget är förenligt med bestämmelserna i direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 824
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelserna i det land där 
denne är etablerad eller i den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens medlemsstat.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 825
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelserna i det land där 
denne är etablerad eller i den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens medlemsstat.

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande mot 
bakgrund av den analoga tillämpningen 
av artikel 55.2 i direktivet om offentlig 
upphandling [tidigare 
direktiv 2004/18/EG av den 
31 mars 2004].

Or. de

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att förenkla reglerna för tilldelning av 
koncessionskontrakt och se till att förslaget är förenligt med bestämmelserna i direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelserna i det land där 
denne är etablerad eller i den upphandlande 

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende krav på
betalning av skatter eller sociala avgifter 
enligt de rättsliga bestämmelserna i det 
land där denne är etablerad eller i den 
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myndighetens eller enhetens medlemsstat. upphandlande myndighetens eller enhetens 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelserna i det land där 
denne är etablerad eller i den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens medlemsstat.

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut eller ett rättsligt 
bindande beslut från en offentlig 
myndighet inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende betalning av skatter 
eller sociala avgifter eller andra 
skyldigheter avseende sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
och arbetsvillkor enligt lagar och andra 
författningar, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI), vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs. Dessa skyldigheter ska också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat eller där behöriga 
myndigheter känner till dokumenterade 
och bevisade överträdelser.

Or. en
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Ändringsförslag 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelserna i det land där 
denne är etablerad eller i den upphandlande 
myndighetens eller enhetens medlemsstat.

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet juridiskt eller 
administrativt beslut inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende betalning av skatter 
eller sociala avgifter enligt de rättsliga 
bestämmelserna i det land där denne är 
etablerad eller i den upphandlande 
myndighetens eller enhetens medlemsstat
eller att denne har befunnits skyldig till 
upprepade brott mot arbetslagstiftningen.
Upprepade brott mot arbetsrätten ska 
anses betyda att den berörda ekonomiska 
aktören har dömts minst fem gånger i en 
arbetsdomstol.

Or. de

Ändringsförslag 829
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelserna i det land där 
denne är etablerad eller i den upphandlande 

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
beslut inte har fullgjort sina skyldigheter 
avseende betalning av skatter eller sociala 
avgifter enligt de rättsliga bestämmelserna 
i det land där denne är etablerad eller i den 
upphandlande myndighetens eller enhetens 
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myndighetens eller enhetens medlemsstat. medlemsstat.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater fattas sådana beslut av administrativa myndigheter och de kan vidare 
prövas av domstol.

Ändringsförslag 830
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelserna i det land där 
denne är etablerad eller i den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens medlemsstat.

6. En upphandlande myndighet eller 
enhet kan besluta om att utesluta en 
ekonomisk aktör från deltagande i ett 
koncessionsförfarande om den känner till 
att den ekonomiska aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter eller andra 
skyldigheter avseende sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
och arbetsvillkor enligt EU-lagstiftning 
och nationell nivå, inbegripet 
kollektivavtal som gäller på den ort där 
arbetet eller tjänsten utförs.

Or. fr

Motivering

Bestämmelser bör fastställas om uteslutande av en ekonomisk aktör som inte bara har 
underlåtit att uppfylla skyldigheter rörande skatter utan också sociala skyldigheter, och 
uppdragsgivaren ska vara ansvarig för att besluta om uteslutande i detta sammanhang.

Ändringsförslag 831
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter eller enheter 
ska uteslutas en ekonomisk aktör från 
deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

utgår

a) Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten känner till någon annan 
allvarlig överträdelse av bestämmelser i 
EU-rätten eller i med fördraget förenlig 
nationell rätt som har till syfte att skydda 
allmänintresset.
b) Om den ekonomiska aktören är i 
konkurs eller likvidation, är föremål för 
tvångsförvaltning, har ingått 
ackordsuppgörelse med borgenärer, har 
avbrutit sin näringsverksamhet eller 
befinner sig i en motsvarande situation, 
till följd av ett liknande förfarande enligt 
nationella lagar eller andra författningar.
c) Om den ekonomiska aktören har 
uppvisat betydande eller ihållande brister 
i samband med fullgörandet av något 
materiellt krav i en eller flera tidigare 
koncessioner av liknande beskaffenhet för 
samma upphandlande myndighet eller 
enhet.

Or. en

Ändringsförslag 832
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter eller enheter
ska uteslutas en ekonomisk aktör från 

7. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter eller enheter
ska utesluta en ekonomisk aktör från 
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deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

Or. de

Ändringsförslag 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter eller enheter
ska uteslutas en ekonomisk aktör från 
deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

7. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter eller enheter
ska utesluta en ekonomisk aktör från 
deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 834
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten känner till någon annan
allvarlig överträdelse av bestämmelser i 
EU-rätten eller i med fördraget förenlig 
nationell rätt som har till syfte att skydda 
allmänintresset.

a) Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten känner till någon allvarlig 
överträdelse av bestämmelser i EU-rätten 
eller i med fördraget förenlig nationell rätt 
som har till syfte att skydda 
allmänintresset, förutsatt att överträdelsen 
har fastställts av en domstol.

Or. en

Motivering

Förtydligande av under vilka omständigheter ett sådant uteslutande kan göras för att 
garantera proportionalitet och fri tillgång till koncessionskontrakt.
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Ändringsförslag 835
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten känner till någon annan 
allvarlig överträdelse av bestämmelser i 
EU-rätten eller i med fördraget förenlig 
nationell rätt som har till syfte att skydda 
allmänintresset.

a) Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten känner till några andra 
överträdelser av bestämmelser i EU-rätten 
eller i med fördraget förenlig nationell rätt 
som har till syfte att skydda 
allmänintresset. Dessa ska särskilt omfatta 
överträdelser av social-, arbets- och 
miljölagstiftningen.

Or. de

Ändringsförslag 836
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den ekonomiska aktören har 
uppvisat betydande eller ihållande brister i 
samband med fullgörandet av något 
materiellt krav i en eller flera tidigare 
koncessioner av liknande beskaffenhet för 
samma upphandlande myndighet eller 
enhet.

c) Om den ekonomiska aktören har 
uppvisat betydande eller ihållande brister i 
samband med fullgörandet av något 
materiellt krav i en eller flera tidigare 
koncessioner av liknande beskaffenhet.

Or. en

Motivering

Det bör även vara möjligt att utesluta en ekonomisk aktör när en upphandlande myndighet 
eller enhet känner till sådana ihållande brister hos en annan upphandlande myndighet eller 
enhet.
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Ändringsförslag 837
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten känner till någon allvarlig 
överträdelse av miljö-, hälso- och 
säkerhetslagstiftningen, social- och 
arbetsrätten, regler och standarder som 
fastställs i unionslagstiftningen, nationell 
lagstiftning och kollektivavtal, som gäller 
på den ort där byggentreprenaderna, 
tjänsterna och varorna levereras och 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Vid överträdelser av 
socialförsäkringsbestämmelser, arbets-
eller skatterätt eller miljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 839
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om den ekonomiska aktören eller dess 
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moderbolag har sitt säte i ett tredjeland 
som tillämpar restriktiva åtgärder mot 
ekonomiska aktörer med säte inom EU, 
och dessa åtgärder leder till allvarlig och 
ihållande diskriminering mot ekonomiska 
aktörer med säte inom EU.

Or. fr

Motivering

Tillämpning av ömsesidighetsprincipen i samband med förfarandet för tilldelning av 
koncessioner. En ekonomisk operatör som deltar i ett förfarande för tilldelning av 
koncessioner i en EU-medlemsstat kan uteslutas från förfarandet om aktören har sitt säte i ett 
tredjeland som tillämpar åtgärder som stänger landets marknad för ekonomiska aktörer från 
EU när det gäller tilldelning av koncessioner. 

Ändringsförslag 840
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillämpa den uteslutningsgrund 
som avses i första stycket c ska 
upphandlande myndigheter och enheter 
tillhandahålla en metod för utvärdering 
av kontraktsgenomförandet som bygger 
på objektiva och mätbara kriterier och 
som tillämpas på ett systematiskt, 
konsekvent och öppet sätt. Varje 
utvärdering av genomförandet ska 
meddelas den berörda ekonomiska 
aktören, som ska ges möjlighet att 
invända mot resultaten och erhålla 
rättsligt skydd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 841
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje anbudssökande eller 
anbudsgivare som befinner sig i någon av 
de situationer som avses i punkterna 5–7 
får förse den upphandlande myndigheten 
eller enheten med bevis för sin 
tillförlitlighet trots att en relevant grund 
för uteslutning föreligger.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 842
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 5–7 får förse den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
med bevis för sin tillförlitlighet trots att en 
relevant grund för uteslutning föreligger.

8. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 5–7 får genom 
tillämpning av direktivet om offentlig 
upphandling [tidigare direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004] i 
tillämpliga delar förse den upphandlande 
myndigheten eller enheten med bevis för 
sin tillförlitlighet trots att en relevant grund 
för uteslutning föreligger.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget förenklar reglerna för koncessionstilldelning och säkerställer konsekvens 
med bestämmelserna i direktivet om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 843
Josef Weidenholzer
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Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 5–7 får förse den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
med bevis för sin tillförlitlighet trots att en 
relevant grund för uteslutning föreligger.

8. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkt 7 får, om synnerligen 
beaktansvärda skäl föreligger, förse den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
med bevis för sin tillförlitlighet trots att en 
relevant grund för uteslutning föreligger. 
Ett synnerligen beaktansvärt skäl kan 
vara att en fällande dom ligger långt 
tillbaka i tiden.

Or. de

Ändringsförslag 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 5–7 får förse den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
med bevis för sin tillförlitlighet trots att en 
relevant grund för uteslutning föreligger.

8. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkt 7 får förse den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
med bevis för sin tillförlitlighet trots att en 
relevant grund för uteslutning föreligger.

Or. fr

Ändringsförslag 845
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska ange utgår
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genomförandevillkoren för denna artikel. 
De ska på begäran för andra 
medlemsstater tillgängliggöra alla 
uppgifter om de uteslutningsgrunder som 
förtecknas i denna artikel. De behöriga 
myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska lämna 
dessa uppgifter i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 88 i direktiv 
[som ersätter direktiv 2004/18/EG].

Or. en

Ändringsförslag 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Villkor för fullgörande av kontrakt

1. De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna ska föreskriva kompletterande 
sociala och miljömässiga kriterier för 
tillhandahållandet av 
byggentreprenaderna eller tjänsterna. 
Dessa kriterier ska anges i 
koncessionsmeddelandet.
2. Vad gäller löner (inklusive eventuella 
förmåner), arbetstider och övriga 
arbetsvillkor för de arbetstagare som 
utsetts att utföra koncessionen ska de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna fastställa krav som är minst 
lika förmånliga som de villkor som gäller 
inom samma område för samma typ av 
arbete för den aktuella yrkesgruppen eller 
i den aktuella branschen enligt 
(a) gällande kollektivavtal eller annan 
erkänd överenskommelse som nåtts 
genom förhandlingar mellan arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationer som 
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företräder en betydande andel av 
arbetsgivarna respektive arbetstagarna i 
den aktuella yrkesgruppen eller den 
aktuella branschen, eller
(b) en skiljedom (om detta föreskrivs i 
nationell lagstiftning), eller
(c) nationell lagstiftning.
Om arbetsvillkoren på det område inom 
vilket arbetet ska utföras inte regleras på 
något av de sätt som anges ovan, måste de 
villkor som de upphandlande 
myndigheterna och enheterna beviljar 
garantera de berörda arbetstagarna löner 
(inklusive eventuella förmåner), 
arbetstider och övriga arbetsvillkor, som 
är minst lika förmånliga som de villkor 
som allmänt beviljas av arbetsgivare som 
är verksamma inom närmast jämförbara 
område eller inom samma yrke eller 
bransch som avtalsparten samt befinner 
sig i motsvarande omständigheter.

Or. de

Ändringsförslag 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
1. Upphandlande myndigheter och 
enheter ska fastställa särskilda villkor för 
utförande av tjänstekoncessioner eller 
entreprenadkoncessioner och ta särskild 
social och miljömässig hänsyn, förutsatt 
att dessa anges i koncessionsmeddelandet.
2. När det gäller de berörda 
arbetstagarnas löner (inklusive 
ersättningar), arbetstider och övriga 
arbetsvillkor ska de upphandlande 
myndigheterna inbegripa villkor som 
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garanterar de berörda arbetstagarna en 
skyddsnivå som är minst lika förmånlig 
som den som fastställts för arbete av 
samma slag inom den aktuella branschen 
eller industrin i det område där arbetet 
ska utföras genom
(a) kollektivavtal eller andra erkända 
förhandlingsmekanismer mellan 
arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer som företräder 
en betydande andel av arbetsgivarna 
respektive arbetstagarna i den berörda 
branschen eller industrin, eller
(b) en skiljedom (om detta föreskrivs i 
relevant nationell lagstiftning), eller
(c) nationella lagar eller författningar.
Om de arbetsvillkor som avses i 
föregående stycke inte regleras på det sätt 
som avses i det stycket inom det område 
där byggentreprenaden eller tjänsten 
utförs, ska villkoren för fullgörande av 
kontraktet bestämmas i enlighet med 
sådana instrument inom närmast 
lämpliga område eller med hänsyn till den 
allmänna nivå som tillämpas inom den 
bransch eller industri i vilken 
koncessionshavaren är verksam av 
arbetsgivare som befinner sig i 
motsvarande allmänna omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 848
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Fastställande av tidsfrister
1. När upphandlande myndigheter eller 
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enheter fastställer tidsfrister för 
inlämning av ansökningar om en 
koncession och av anbud ska de ta 
särskild hänsyn till hur komplicerad 
koncessionen är och hur lång tid som 
behövs för att utarbeta ett anbud, utan att 
detta påverkar de minimitidsfrister som 
fastställs i artikel 37.
2. Om ansökningar eller anbud kan 
lämnas först efter ett besök på platsen 
eller efter granskning på plats av 
underlagen för koncessionsdokumenten, 
ska tidsfristerna för inlämning av 
ansökningar om koncessionen förlängas 
så att alla berörda ekonomiska aktörer får 
möjlighet att ta del av alla uppgifter som 
krävs för att utarbeta ansökningar eller 
anbud.

Or. en

Motivering

Överflödig eftersom en minimitidsfrist fastställs i artikel 38.

Ändringsförslag 849
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När upphandlande myndigheter eller 
enheter fastställer tidsfrister för inlämning 
av ansökningar om en koncession och av 
anbud ska de ta särskild hänsyn till hur 
komplicerad koncessionen är och hur lång 
tid som behövs för att utarbeta ett anbud, 
utan att detta påverkar de minimitidsfrister 
som fastställs i artikel 37.

1. När upphandlande myndigheter eller 
enheter fastställer tidsfrister för inlämning 
av ansökningar om en koncession och av 
anbud ska de ta särskild hänsyn till hur 
komplicerad koncessionen är och hur lång 
tid som behövs för att utarbeta ett anbud, 
utan att detta påverkar de minimitidsfrister 
som fastställs i artikel 38.

Or. es
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Ändringsförslag 850
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tidsfristen för inlämning av 
ansökningar eller anbud ska vara minst 
52 dagar från den dag då 
koncessionsmeddelandet skickades 
respektive från den dag då de 
anbudssökande kunnat ta del av inbjudan 
att lämna anbud.

Or. fr

Motivering

Den tidsfrist på 30 dagar som föredraganden föreslagit är för kort för inlämning av anbud på 
koncessioner, eftersom dessa är av mycket komplicerad natur. En tidsfrist på 52 dagar är 
följaktligen lämpligare för att upprätthålla konkurrensen och förhindra att tidigare sökande 
gynnas i förhållande till nya sökande.

Ändringsförslag 851
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om upphandlande myndigheter och 
enheter använder sig av en koncession, ska 
tidsfristen för inlämning av ansökningar 
om koncessionen vara minst 52 dagar från 
den dag då koncessionsmeddelandet 
skickades.

1. Om upphandlande myndigheter och 
enheter använder sig av en koncession, ska 
tidsfristen för inlämning av ansökningar 
om koncessionen vara minst 30 dagar från 
den dag då koncessionsmeddelandet 
skickades.

Or. en

Ändringsförslag 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om upphandlande myndigheter och 
enheter använder sig av en koncession, ska 
tidsfristen för inlämning av ansökningar 
om koncessionen vara minst 52 dagar från 
den dag då koncessionsmeddelandet 
skickades.

1. Om upphandlande myndigheter och 
enheter använder sig av en koncession, ska 
tidsfristen för inlämning av ansökningar 
om koncessionen vara minst 52
kalenderdagar från den dag då 
koncessionsmeddelandet skickades.

Or. de

Motivering

Ordet kalenderdagar är mer exakt.

Ändringsförslag 853
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om upphandlande myndigheter och 
enheter använder sig av en koncession, ska 
tidsfristen för inlämning av ansökningar 
om koncessionen vara minst 52 dagar från 
den dag då koncessionsmeddelandet 
skickades.

1. Om upphandlande myndigheter och 
enheter använder sig av en koncession, ska 
tidsfristen för inlämning av ansökningar 
om koncessionen vara minst 30 dagar från 
den dag då koncessionsmeddelandet 
skickades.

Or. en

Ändringsförslag 854
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
minskas med fem dagar om den 
upphandlande enheten godtar att anbud 
lämnas med hjälp av elektroniska medel i 
överensstämmelse med artikel 25.

2. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
minskas med fem dagar om den 
upphandlande enheten godtar att anbud 
lämnas med hjälp av elektroniska medel.

Or. en

Ändringsförslag 855
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
minskas med fem dagar om den 
upphandlande enheten godtar att anbud 
lämnas med hjälp av elektroniska medel i 
överensstämmelse med artikel 25.

2. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
minskas med fem dagar om den 
upphandlande enheten godtar att anbud 
lämnas med hjälp av elektroniska medel.

Or. en

Ändringsförslag 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Förslag till direktiv
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Tilldelningskriterier

1. Koncessionsgivaren får förhandla med 
anbudssökande och anbudsgivare. 
Koncessionsgivaren ska tilldela 
koncessioner utifrån objektiva 
tilldelningskriterier som överensstämmer 
med de principer som fastställs i 
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artikel -26a(2).
2. Koncessionsföremålet, 
tilldelningskriterierna och minimikraven 
får inte ändras på ett godtyckligt eller 
diskriminerande sätt under 
förhandlingarnas gång. Eventuella 
ändringar ska omedelbart meddelas de 
berörda anbudssökarna och 
anbudsgivarna.
3. Tilldelningskriterierna ska ha 
anknytning till koncessionsföremålet. De 
kan inbegripa kriterier på miljö-, social-, 
jämställdhets- eller innovationsområdet. 
Koncessionsgivaren ska kontrollera att 
anbuden verkligen uppfyller 
tilldelningskriterierna.
4. Koncessionsgivaren ska i 
koncessionsmeddelandet eller i inbjudan 
att lämna anbud ange rangordningen, om 
det finns en sådan, för de kriterier som 
avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 857
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Funktionskrav

1. Funktionskraven bestämmer de 
förväntade målen för de 
byggentreprenader eller tjänster som 
koncessionen avser. De ska anges i 
koncessionsdokumenten.
2. Funktionskraven ska överensstämma 
med principen om att ekonomiska aktörer 
ska kunna delta på lika villkor i 
koncessionstilldelningsförfarandet och 
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får inte innebära omotiverade hinder mot 
att koncessionstilldelningen öppnas för 
konkurrens.
Funktionskrav får framför allt inte 
innehålla uppgifter om tillverkning, 
ursprung eller särskilt 
framställningsförfarande utan att det 
motiveras av föremålet för 
upphandlingen, och inte heller 
hänvisningar till varumärke, patent eller 
typ, ursprung eller tillverkning, om det får 
till följd att vissa företag eller produkter 
gynnas eller att andra inte kan komma 
i fråga. Sådana uppgifter eller 
hänvisningar ska i undantagsfall vara 
tillåtna om en tillräckligt tydlig och 
begriplig beskrivning av föremålet för 
upphandlingen inte är möjlig. Sådana 
uppgifter eller hänvisningar ska följas av 
orden ”eller likvärdigt”.

Or. fr

Motivering

Ny artikel på grund av föredragandens strykning av artikel 32. Koncessionshavarnas 
skyldigheter ska avse de resultat som ska uppnås inte medlen därför. Uttrycket prestanda-
eller funktionskrav tar inte tillräcklig hänsyn till koncessionernas särskilda beskaffenhet.

Ändringsförslag 858
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Tilldelningskriterier

1. Koncessionsgivaren får förhandla med 
anbudssökande och anbudsgivare. 
Koncessionsgivaren ska tilldela 
koncessioner utifrån objektiva 
tilldelningskriterier som överensstämmer 
med de principer som fastställs i 
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artikel 26.2.
2. Koncessionsföremålet, 
tilldelningskriterierna och minimikraven 
får inte ändras på ett godtyckligt eller 
diskriminerande sätt under 
förhandlingarnas gång. Eventuella 
ändringar ska omedelbart meddelas de 
berörda anbudssökarna och 
anbudsgivarna.
3. Tilldelningskriterierna får inbegripa 
miljökriterier, sociala kriterier, 
sammanhållningskriterier eller 
innovationskriterier. Koncessionsgivaren 
ska kontrollera att anbuden verkligen 
uppfyller tilldelningskriterierna.

Or. fr

Motivering

Hämtat från föredragandens nya artikel 38a, med strykning av sambandet mellan 
koncessionsföremålet och sociala och miljömässiga kriterier samt av rangordningen av 
kriterierna, som kan ge upphov till rättsosäkerhet och inte står i proportion till den 
eftersträvade öppenheten. 

Ändringsförslag 859
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Tekniska krav och/eller funktionskrav

1. Tekniska krav och/eller funktionskrav 
ska fastställas i koncessionsdokumenten.
De ska ange vilka egenskaper 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
måste ha.
Dessa egenskaper kan även avse den 
särskilda processen för att producera 
varor eller tillhandahålla en 
byggentreprenad eller en tjänst eller något 
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annat skede i livscykeln i enlighet med 
artikel 2.14.
2. Tekniska krav och/eller funktionskrav 
ska ange vilka egenskaper den 
byggentreprenad och/eller de tjänster som 
är föremål för koncessionen ska ha.
3. Tekniska krav och/eller funktionskrav 
ska överensstämma med principen om att 
ekonomiska aktörer ska kunna delta på 
lika villkor i 
koncessionstilldelningsförfarandet och 
får inte innebära omotiverade hinder mot 
att koncessionstilldelningen öppnas för 
konkurrens.
Tekniska krav och/eller funktionskrav ska 
överensstämma med miljöegenskaper, 
hälso- och säkerhetslagstiftning, 
socialförsäkrings- och arbetsrätt, regler 
och standarder som fastställs i 
unionslagstiftningen, nationell 
lagstiftning och kollektivavtal och som 
gäller på den ort där 
byggentreprenaderna, tjänsterna och 
varorna tillhandahålls.
Tekniska krav och/eller funktionskrav får 
framför allt inte innehålla uppgifter om 
tillverkning, ursprung eller särskilt 
framställningsförfarande utan att det 
motiveras av föremålet för 
upphandlingen, och inte heller 
hänvisningar till varumärke, patent eller 
typ, ursprung eller tillverkning, om det får 
till följd att vissa företag eller produkter 
gynnas eller att andra inte kan komma 
i fråga. Sådana uppgifter eller 
hänvisningar ska i undantagsfall vara 
tillåtna om en tillräckligt tydlig och 
begriplig beskrivning av föremålet för 
upphandlingen inte är möjlig. Sådana 
uppgifter eller hänvisningar ska åtföljas 
av orden ”eller likvärdigt”.
De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna kan kräva att ekonomiska 
aktörer tillhandahåller ett intyg utfärdat 
av ett erkänt organ som bevis för 
överensstämmelse med de tekniska krav 
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och/eller funktionskrav som anges i 
koncessionsdokumenten.

Or. en

Ändringsförslag 860
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 Denna artikel utgår.
[...]

Or. en

Motivering

Bestämmelsen är överflödig och bidrar inte till rättslig klarhet. Grundläggande regler om 
likabehandling och icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet finns redan i artikel 7 i 
direktivet, och det räcker att de nämns en gång. Däremot är den tydliga anknytningen till 
upphandlingsföremålet avgörande men den finns redan i artikel 36.

Ändringsförslag 861
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Koncessionstilldelningen ska ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas och att anbuden bedöms i effektiv 
konkurrens med varandra på ett sätt som 
gör det möjligt att fastställa allmänna 
ekonomiska fördelar för den 
upphandlande myndigheten eller enheten.

1. Kontraktstilldelningen ska ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas. 

Or. de
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Ändringsförslag 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Koncessionstilldelningen ska ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas och att anbuden bedöms i effektiv 
konkurrens med varandra på ett sätt som 
gör det möjligt att fastställa allmänna 
ekonomiska fördelar för den upphandlande 
myndigheten eller enheten.

1. Koncessionstilldelningen ska ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling och
ekonomisk effektivitet iakttas och att 
anbuden bedöms i effektiv konkurrens med 
varandra på ett sätt som gör det möjligt att 
fastställa allmänna ekonomiska fördelar för 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten.

Or. de

Ändringsförslag 863
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tilldelningskriterierna ska ha 
anknytning till koncessionsföremålet och
får inte ge den upphandlande myndigheten 
eller enheten obegränsad valfrihet.

2. Tilldelningskriterierna får inte ge den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
obegränsad valfrihet.

Or. de
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Ändringsförslag 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier ska garantera effektiv 
konkurrens och åtföljas av krav som gör 
det möjligt att ändamålsenligt kontrollera 
de uppgifter som anbudsgivarna lämnar. 
Upphandlande myndigheter och enheter 
ska på grundval av de uppgifter och bevis 
som anbudsgivarna tillhandahåller 
ändamålsenligt kontrollera att anbuden
uppfyller tilldelningskriterierna.

Dessa kriterier ska garantera effektiv 
konkurrens och åtföljas av krav som gör 
det möjligt att ändamålsenligt kontrollera 
de uppgifter som anbudsgivarna lämnar. 
Upphandlande myndigheter och enheter 
ska på det sätt som de finner lämpligt
kontrollera att den information som 
anbudsgivarna tillhandahåller uppfyller 
tilldelningskriterierna. Därvid ska de iaktta 
principerna om öppenhet och 
likabehandling av anbudsgivarna.

Or. de

Motivering

Införlivande av de principer som EU-domstolen fastställde i Wienstrom-domen, om 
upphandlande enheters kontroll av att tilldelningskriterierna är uppfyllda.

Ändringsförslag 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter 
ska grunda tilldelningen av koncessioner 
på kriteriet det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i överensstämmelse 
med punkt 2. Utöver pris eller kostnader 
får ett eller flera av följande kriterier 
användas:

utgår

a) Kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på 
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samtliga användares behov, 
miljöegenskaper och innovativ karaktär.
b) För tjänstekoncessioner och 
koncessioner som omfattar projektering 
av byggentreprenader får organisationen 
av och kvalifikationerna och erfarenheten 
hos den personal som utsetts att utföra 
den berörda koncessionen beaktas, vilket 
får till följd att efter tilldelningen av 
koncessionen får denna personal endast 
bytas ut efter medgivande av den 
upphandlande myndigheten eller enheten, 
som ska kontrollera att den nya 
personalen säkerställer likvärdig 
organisation och kvalitet.
c) Eftermarknadsservice och tekniskt stöd, 
leveransdag och leveranstid eller tid för 
fullgörandet.
d) Den särskilda processen för produktion 
eller tillhandahållande av de begärda 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller för något annat skede i 
deras livscykel enligt artikel 2.1.14, 
förutsatt att de berörda kriterierna avser 
faktorer som direkt ingår i dessa 
processer och kännetecknar den särskilda 
processen för att producera eller 
tillhandahålla de begärda 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna.

Or. de

Motivering

En förenkling av bestämmelserna för koncessionstilldelning.
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Ändringsförslag 866
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter ska 
grunda tilldelningen av koncessioner på 
kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i överensstämmelse med punkt 2. 
Utöver pris eller kostnader får ett eller flera 
av följande kriterier användas:

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter ska 
grunda tilldelningen av koncessioner på 
kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i överensstämmelse med punkt 2. 
Utöver pris eller kostnader får ett eller flera 
av följande kriterier användas:

Or. it

Ändringsförslag 867
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter ska 
grunda tilldelningen av koncessioner på 
kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i överensstämmelse med punkt 2. 
Utöver pris eller kostnader får ett eller 
flera av följande kriterier användas:

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter ska 
grunda tilldelningen av koncessioner på 
kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i överensstämmelse med punkt 2. 
Följande kriterier får användas:

Or. de
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Ändringsförslag 868
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på 
samtliga användares behov, 
miljöegenskaper och innovativ karaktär.

a) Kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på 
samtliga användares behov, 
miljöegenskaper och innovativ karaktär 
samt sociala och sysselsättningspolitiska 
kriterier. Dessa kan t.ex. inbegripa 
främjandet av jämställdhet mellan 
kvinnor och män, integration av särskilt 
missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden – i synnerhet ungdomar 
och lärlingar, långtidsarbetslösa, personer 
med utländsk bakgrund och personer med 
funktionshinder –, samt garantier från 
anbudsgivare, eventuella 
underleverantörer och andra aktörer i 
försörjningskedjan om att arbetstagare 
kommer att erbjudas utmärkta 
arbetsvillkor.

Or. de

Ändringsförslag 869
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För tjänstekoncessioner och 
koncessioner som omfattar projektering 
av byggentreprenader får organisationen
av och kvalifikationerna och erfarenheten 
hos den personal som utsetts att utföra den 
berörda koncessionen beaktas, vilket får 
till följd att efter tilldelningen av 
koncessionen får denna personal endast 

b) Organisationen av och 
kvalifikationerna och erfarenheten hos den 
personal som utsetts att utföra den berörda 
koncessionen får beaktas liksom den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens rätt att kräva att få godkänna ett 
eventuellt byte av den berörda personalen.
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bytas ut efter medgivande av den 
upphandlande myndigheten eller enheten, 
som ska kontrollera att den nya
personalen säkerställer likvärdig 
organisation och kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 870
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För tjänstekoncessioner och 
koncessioner som omfattar projektering av 
byggentreprenader får organisationen av 
och kvalifikationerna och erfarenheten hos 
den personal som utsetts att utföra den 
berörda koncessionen beaktas, vilket får till 
följd att efter tilldelningen av koncessionen 
får denna personal endast bytas ut efter
medgivande av den upphandlande 
myndigheten eller enheten, som ska 
kontrollera att den nya personalen 
säkerställer likvärdig organisation och 
kvalitet.

b) För tjänstekoncessioner och 
koncessioner som omfattar projektering av 
byggentreprenader får organisationen av 
och kvalifikationerna och erfarenheten hos 
den personal som utsetts att utföra den 
berörda koncessionen beaktas, vilket får till 
följd att koncessionshavaren efter 
tilldelningen av koncessionen inte får byta 
ut denna personal mot annan med lägre 
kvalifikationer eller kompetens än vad 
som krävs, och vid utbyte måste
medgivande i efterhand inhämtas från den 
upphandlande myndigheten eller enheten, 
som ska kontrollera att den nya personalen 
säkerställer likvärdig organisation och 
kvalitet.

Or. es

Ändringsförslag 871
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Eftermarknadsservice och tekniskt stöd, c) Eftermarknadsservice och tekniskt stöd, 
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leveransdag och leveranstid eller tid för 
fullgörandet.

leveransdag och leveranstid eller tid för 
fullgörandet samt kriterier avseende 
kvaliteten för tjänstens användare.

Or. de

Ändringsförslag 872
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den särskilda processen för produktion 
eller tillhandahållande av de begärda 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller för något annat skede i 
deras livscykel enligt artikel 2.1.14, 
förutsatt att de berörda kriterierna avser 
faktorer som direkt ingår i dessa 
processer och kännetecknar den särskilda 
processen för att producera eller 
tillhandahålla de begärda 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna.

d) Den särskilda processen för produktion 
eller tillhandahållande av de begärda 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller för något annat skede i 
deras livscykel enligt artikel 2.1.14 liksom 
hållbarheten i produktionsprocessen och 
utnyttjande av kriterier för rättvis handel.

e) Externa kostnader, t.ex. 
miljökostnader, som uppkommer då en 
tjänst tillhandahålls med hjälp av långa 
transporter på väg och som kan sänkas 
genom val av mer miljövänliga
transportslag, exempelvis tåg. 

Or. de
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Ändringsförslag 873
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Säkerhet samt anbudsgivarens 
tekniska och finansiella kapacitet.

Or. it

Ändringsförslag 874
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Pris och kostnader.

Or. de

Ändringsförslag 875
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Sociala hänsyn avseende externa 
sociala kostnader som är en direkt följd av 
livscykeln, så som effekterna av 
produktionen på omgivningen och 
angränsande samhällen, samt de sociala 
omständigheter och anställningsvillkor 
som reglerar hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, socialt skydd och 
arbetsförhållanden, så som dessa 
definieras i såväl unionslagstiftning, 
nationella lagar och andra författningar, 
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skiljedomar och kollektivavtal, som i 
kontrakt och de internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som gäller 
på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsterna eller varorna tillhandahålls. 
Dessa skyldigheter ska också tillämpas på 
gränsöverskridande situationer, där 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat.

Or. de

Motivering

Jag stöder helt Philippe Juvins förslag om att stryka bestämmelserna om tekniska 
specifikationer. Om han inte får majoritet för det förslaget kan detta ändringsförslag vara ett 
alternativ.

Ändringsförslag 876
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Externa miljökostnader direkt 
förknippade med livscykeln, om dessa kan 
beräknas i ekonomiska termer och 
verifieras, vilket kan innefatta kostnader 
för utsläpp av växthusgaser och andra 
miljöföroreningar samt andra kostnader för 
att minska klimatförändringseffekterna.

(b) Externa miljökostnader direkt 
förknippade med livscykeln, om dessa kan 
beräknas i ekonomiska termer och 
verifieras, vilket kan innefatta sociala och 
miljömässiga kostnader som till exempel 
kostnader för utsläpp av växthusgaser och 
andra miljöföroreningar samt andra 
kostnader för att minska 
klimatförändringseffekterna.

Or. en
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Ändringsförslag 877
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om upphandlande myndigheter bedömer 
kostnaderna enligt en 
livscykelkostnadsmetod ska de i 
koncessionsdokumenten ange den metod 
som används för beräkningen av
livscykelkostnaden. Metoden ska uppfylla 
samtliga följande villkor:

2. Om upphandlande myndigheter bedömer 
kostnaderna enligt en 
livscykelkostnadsmetod ska de i 
koncessionsdokumenten ange de uppgifter 
som anbudsgivarna måste tillhandahålla 
och den metod som den upphandlande 
myndigheten eller enheten kommer att 
använda för att fastställa
livscykelkostnaden. Metoden som används 
för att bedöma denna livscykelkostnad ska 
uppfylla samtliga följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 878
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den ska ha upprättats på grundval av 
vetenskapliga uppgifter eller grundas på 
andra objektivt verifierbara och icke-
diskriminerande kriterier.

(a) Den ska grundas på objektivt 
verifierbara och icke-diskriminerande 
kriterier.

Or. en



AM\916835SV.doc 87/153 PE497.783v03-00

SV

Ändringsförslag 879
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den ska ha utvecklats för upprepad 
eller kontinuerlig tillämpning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 880
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den ska vara tillgänglig för alla 
berörda parter.

(c) Uppgifterna ska kunna tillhandahållas 
med en rimlig ansträngning av normalt 
omsorgsfulla ekonomiska aktörer, 
inklusive aktörer från tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 881
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska tillåta ekonomiska aktörer att tillämpa 
andra metoder för att fastställa sina anbuds 
livscykelkostnader, förutsatt att de visar att 
denna metod är förenlig med kraven i leden 
a, b och c och är likvärdig med den metod 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten angivit.

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska tillåta ekonomiska aktörer att tillämpa 
andra metoder för att fastställa sina anbuds 
livscykelkostnader, förutsatt att de visar att 
denna metod är förenlig med kraven i leden 
a, b och c och är likvärdig med den metod 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten angett. För att inte diskriminera 
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de anbudsgivare som investerar tid och 
pengar för att följa den metod som den 
upphandlande myndigheten angivit, får 
upphandlande myndigheter begära ett 
bestyrkt dokument från tredje part som 
bevis för att likvärdighet föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 882
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en gemensam metod för beräkning 
av livscykelkostnad antas som del av en 
EU-lagstiftningsakt, även en delegerad 
akt enligt sektorslagstiftning, ska denna 
tillämpas om livscykelkostnad ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 39.4.

utgår

En förteckning över sådana 
lagstiftningsakter och delegerade akter 
återfinns i bilaga II. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 46 med avseende på 
uppdatering av denna förteckning, om 
ändringar visar sig vara nödvändiga på 
grund av att ny lagstiftning antagits eller 
att lagstiftning upphävts eller ändrats.

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

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en gemensam metod för beräkning 
av livscykelkostnad antas som del av en 
EU-lagstiftningsakt, även en delegerad 
akt enligt sektorslagstiftning, ska denna 
tillämpas om livscykelkostnad ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 39.4.

utgår

En förteckning över sådana 
lagstiftningsakter och delegerade akter 
återfinns i bilaga II. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 46 med avseende på 
uppdatering av denna förteckning, om 
ändringar visar sig vara nödvändiga på 
grund av att ny lagstiftning antagits eller 
att lagstiftning upphävts eller ändrats.

Or. de

Motivering

Vi välkomnar att de upphandlande myndigheterna uppmuntras att använda livscykelkostnader 
som ett tilldelningskriterium. Denna bestämmelse bygger dock på en framtida, ännu inte 
fastställd beräkningsmetod och kan i dagsläget på grund av sin oförutsägbarhet inte antas.

Ändringsförslag 884
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Underentreprenad
1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
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begära eller kan av en medlemsstat 
åläggas att begära att anbudsgivaren i sitt 
anbud anger hur stor del av kontraktet 
som kan komma att läggas ut på tredje 
part samt föreslår vilka underleverantörer 
som ska användas.
2. Punkt 1 ska inte påverka den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens 
ansvar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Underentreprenad
1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära eller kan av en medlemsstat 
åläggas att begära att anbudsgivaren i sitt 
anbud anger hur stor del av kontraktet 
som kan komma att läggas ut på tredje 
part samt föreslår vilka underleverantörer 
som ska användas.
2. Punkt 1 ska inte påverka den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens 
ansvar.

Or. de

Motivering

Förhållandet mellan anbudsgivare och eventuella underleverantörer regleras i den nationella 
avtalsrätten och bör inte regleras ytterligare i detta direktiv. Denna bestämmelse skapar 
dessutom en oklar rättslig situation, eftersom underleverantören skulle ses som innehavare av 
kontraktet. Dessutom skulle bestämmelsen kunna frånta den upphandlande myndigheten 
möjligheten att hålla inne en betalning i väntan på att ett kontrakt ska utföras enligt vad som 
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överenskommits.

Ändringsförslag 886
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I koncessionsdokumenten får en
upphandlande myndighet eller enhet
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska 
användas.

1. I koncessionsdokumenten får en 
koncessionsgivare begära eller kan av en 
medlemsstat åläggas att begära att 
anbudsgivaren i sitt anbud anger hur stor 
del av kontraktet som kan komma att 
läggas ut på tredje part samt föreslår vilka 
underleverantörer som ska användas. 
Medlemsstaterna ska begränsa 
anbudsgivares möjlighet att lägga ut på 
underentreprenad till högst tre successiva 
nivåer vid utförande av en 
byggentreprenad eller en tjänst eller vid 
tillhandahållande av en vara.

Or. en

Ändringsförslag 887
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska 
användas.

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part.

Förteckningen över underleverantörer 
uppdateras i enlighet med de byten och 
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förändringar som sker under 
koncessionskontraktets löptid.

Or. it

Ändringsförslag 888
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet
begära eller kan av en medlemsstat 
åläggas att begära att anbudsgivaren i sitt 
anbud anger hur stor del av kontraktet som 
kan komma att läggas ut på tredje part samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska 
användas.

1. Upphandlande myndigheter eller 
enheter ska begära av anbudsgivaren att 
denne i sitt anbud anger hur stor del av 
kontraktet som kan komma att läggas ut på 
tredje part samt föreslår vilka 
underleverantörer som ska användas.

Or. de

Ändringsförslag 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska 
användas.

1. I koncessionsdokumenten får en 
koncessionsgivare begära eller kan av en 
medlemsstat åläggas att begära att 
anbudsgivaren i sitt anbud anger hur stor 
del av kontraktet som kan komma att 
läggas ut på tredje part samt föreslår vilka 
underleverantörer som ska användas. 
Koncessionsgivaren får ange vilka delar 
av en byggentreprenad eller tjänst som 
inte får läggas ut på underentreprenad. 
Anbudsgivaren ska meddela 
koncessionsgivaren när delar av en 
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byggentreprenad eller tjänst läggs ut på 
underentreprenad. Medlemsstaterna ska 
begränsa anbudsgivares möjlighet att 
lägga ut på underentreprenad till högst 
tre successiva nivåer vid utförande av en 
byggentreprenad eller en tjänst. 
Underentreprenad får inte leda till 
försämrade arbetsvillkor eller lägre 
miljöstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 890
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska 
användas.

1. I koncessionsdokumenten ska en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära och av en medlemsstat åläggas att 
begära att anbudsgivaren i sitt anbud anger 
hur stor del av kontraktet som kan komma 
att läggas ut på tredje part samt föreslår 
vilka underleverantörer som ska användas.

Or. fr

Ändringsförslag 891
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens ansvar.

2. Punkt 1 ska inte påverka den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens ansvar. 
Medlemsstaterna ska införa ett system 
med solidariskt betalningsansvar längs 
hela underleverantörskedjan. De ska se 
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till att den anbudsgivare och alla hans 
underleverantörer som har brutit mot 
grundläggande rättigheter, mot kraven på 
hälsa och säkerhet eller mot de 
bestämmelser och normer som avser 
social- och arbetslagstiftningen i EU och 
medlemsstaterna och i de kollektivavtal 
som är tillämpliga där arbetena, 
tjänsterna eller leveranserna ska utföras, 
kan åläggas att verkställa de betalningar 
som föranleds av dessa överträdelser, som 
till exempel utestående ersättningar, 
skatter eller sociala avgifter, som 
komplettering eller i underleverantörens 
ställe eller i stället för den leverantör som 
har tilldelats kontraktet och till vilken 
arbetsgivaren är direkt underleverantör.

Or. en

Ändringsförslag 892
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens ansvar.

2. Punkt 1 ska inte påverka den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens ansvar.

Medlemsstaterna ska införa ett system 
med solidariskt betalningsansvar längs 
hela underleverantörskedjan. De ska se 
till att den anbudsgivare och alla hans 
underleverantörer som har brutit mot 
grundläggande rättigheter, mot kraven på 
hälsa och säkerhet eller mot de 
bestämmelser och normer som avser 
social- och arbetslagstiftningen i EU och 
medlemsstaterna och i de kollektivavtal 
som är tillämpliga där arbetena, 
tjänsterna eller leveranserna ska utföras, 
kan åläggas att verkställa de betalningar 
som föranleds av dessa överträdelser som 
komplettering eller i underleverantörens 
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ställe eller i stället för den leverantör som 
har tilldelats kontraktet och till vilken 
arbetsgivaren är direkt underleverantör.
Medlemsstaterna får införa strängare 
ansvarsregler enligt nationell lag.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får föreskriva att 
koncessionsgivaren kan avvisa den 
ekonomiske aktörens förslag på 
underleverantör, om
(i) underleverantören inte uppfyller de 
villkor för deltagande i förfarandet som 
ställs på den ekonomiske aktören,
(ii) underleverantören inte har kapacitet 
och förmåga att korrekt fullgöra 
delkontraktet.
Villkor för deltagande i förfarandet och 
underleverantörens förmåga att fullgöra 
delkontraktet ska bedömas i förhållande 
till det aktuella delkontraktet och enligt de 
kriterier som anges i artikel 36.

Or. pl
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Ändringsförslag 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42 Denna artikel utgår.
[...]

Or. de

Motivering

Gällande direktiv innehåller tillräckliga regler för hur en koncessionstilldelning ska 
genomföras. Dessa bestämmelser skapar en onödig administrativ börda för den 
upphandlande myndigheten och minskar flexibiliteten i förfarandet för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 895
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av koncessioner under löptiden Ändringar av koncessioner som skett efter 
att detta direktiv träder i kraft

Or. it

Ändringsförslag 896
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En väsentlig ändring av villkoren för 
en koncession under dess löptid ska vid 
tillämpningen av detta direktiv betraktas 
som en ny tilldelning och kräva ett nytt 

utgår
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förfarande för koncessionstilldelning i 
enlighet med direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 897
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En väsentlig ändring av villkoren för en 
koncession under dess löptid ska vid 
tillämpningen av detta direktiv betraktas 
som en ny tilldelning och kräva ett nytt 
förfarande för koncessionstilldelning i 
enlighet med direktivet.

1. En väsentlig ändring av villkoren för en 
koncession under dess löptid, som skett 
efter att detta direktiv trätt i kraft, ska vid 
tillämpningen av detta direktiv betraktas 
som en ny tilldelning och kräva ett nytt 
förfarande för koncessionstilldelning i 
enlighet med direktivet.

Or. it

Ändringsförslag 898
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En väsentlig ändring av villkoren för en 
koncession under dess löptid ska vid 
tillämpningen av detta direktiv betraktas 
som en ny tilldelning och kräva ett nytt 
förfarande för koncessionstilldelning i 
enlighet med direktivet.

1. En koncession får ändras under sin 
löptid genom ett tilläggsavtal, förutsatt att 
ändringarna inte är av väsentligt slag. En 
väsentlig ändring av bestämmelserna i en 
koncession under dess löptid ska betraktas 
som en ny tilldelning i enlighet med 
direktivet, med förbehåll för 
bestämmelserna i punkt 6.

Or. fr
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Motivering

Man måste förtydliga bestämmelserna för ändring av koncessioner genom tilläggsavtal för att 
införa flexibilitet så att hänsyn kan tas till egenskaperna hos koncessioner med långvariga 
kontrakt.

Ändringsförslag 899
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En ändring av en koncession under 
dess löptid ska betraktas som väsentlig i 
den mening som avses i punkt 1, om den 
innebär att koncessionen blir väsentligt 
annorlunda än den ursprungliga 
koncession som ingicks. Utan att det 
påverkar tillämpningen av punkterna 3 
och 4 ska en ändring under alla 
omständigheter anses vara väsentlig om 
något av följande villkor uppfylls:

utgår

(a) Ändringen medför förhållanden som 
om de hade ingått i det ursprungliga 
förfarandet för koncessionstilldelning 
skulle ha gjort det möjligt att göra ett 
annat urval av anbudssökande än det som 
ursprungligen gjordes, eller att tilldela en 
annan anbudssökande eller anbudsgivare 
koncessionen.
(b) Ändringen förskjuter den ekonomiska 
balansen i koncessionen till 
koncessionshavarens fördel.
(c) Ändringen utökar koncessionens 
omfattning betydligt så att den omfattar 
varor, tjänster eller byggentreprenader 
som inte ursprungligen ingick.

Or. en
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Ändringsförslag 900
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En ändring av en koncession under dess 
löptid ska betraktas som väsentlig i den 
mening som avses i punkt 1, om den 
innebär att koncessionen blir väsentligt 
annorlunda än den ursprungliga 
koncession som ingicks. Utan att det 
påverkar tillämpningen av punkterna 3 
och 4 ska en ändring under alla 
omständigheter anses vara väsentlig om 
något av följande villkor uppfylls:

2. En ändring av en koncession under dess 
löptid ska betraktas som väsentlig om 
något av följande villkor uppfylls:

(-a) Ändringen medför att koncessionen 
får annan karaktär.
(-aa) Ändringen innebär byte av 
koncessionshavare. 
Denna bestämmelse gäller inte i fall av 
hel eller delvis succession hos den 
ursprungliga kontraktsparten, enligt 
följande:
(i) Åtgärder för omstrukturering av 
företaget.
(ii) Överföring av egendom eller 
tillgångar mellan företag.
(iii) Koncessionshavarens återupptagande 
av verksamheten efter konkurs eller till 
följd av en avtalsklausul, om det 
tillförsäkras genom en annan ekonomisk 
aktör som uppfyller de ursprungliga 
kvalitativa urvalskriterierna, förutsatt att 
detta inte medför några andra väsentliga 
ändringar av koncessionen och inte har 
till syfte att kringgå tillämpningen av 
detta direktiv. 

Or. fr
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Motivering

Förtydligande av begreppet ”väsentlig ändring”.

Ändringsförslag 901
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ändringen förskjuter den ekonomiska 
balansen i koncessionen till 
koncessionshavarens fördel.

(b) Ändringen förskjuter den ekonomiska 
balansen i koncessionen avsevärt.

Or. fr

Ändringsförslag 902
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutsatt att koncessionens allmänna 
natur inte förändras anses en ändring av 
den inte vara väsentlig om 
(a) den ingick i det ursprungliga 
koncessionskontraktet i form av 
omprövningsklausuler eller tydliga, 
exakta och otvetydiga alternativ som 
anger tillämpningsområdet och slaget av 
eventuella ändringar samt de 
förutsättningar under vilka ändringen 
kan utnyttjas,
(b) dess värde inte överstiger den tröskel 
som fastställs i artikel 6 och är lägre än 
15 procent av koncessionens värde 
omräknat till den sista dagen för 
införlivandet av direktivet.
För tillämpningen av föregående stycke 
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gäller följande:
(i) Om flera successiva ändringar görs 
ska det ifrågavarande värdet utgöras av 
det sammanlagda nuvärdet av de 
successiva ändringarna. För koncessioner 
som pågår vid den sista dagen för 
införlivandet av direktivet ska det 
ifrågavarande värdet utgöras av det 
sammanlagda nuvärdet av de successiva 
ändringar som skett efter den sista dagen 
för införlivandet av direktivet.
(ii) Värdet ska beräknas enligt den metod 
som fastslås i artikel 6.
(iii) Värdet ska uttryckas i fast 
penningvärde, antingen på den sista 
dagen för införlivandet av direktivet eller 
på den dag då den avsedda ändringen 
genomförs.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget innebär större flexibilitet vid ändring av koncessioner.

Ändringsförslag 903
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutsatt att koncessionens allmänna 
natur inte förändras anses en ändring av 
koncessionen inte vara väsentlig om
(a) den ingick i det ursprungliga 
koncessionskontraktet i form av 
omprövningsklausuler eller tydliga, 
exakta och otvetydiga alternativ som 
anger tillämpningsområdet och slaget av 
eventuella ändringar samt de 
förutsättningar under vilka ändringen 
kan utnyttjas,
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(b) dess värde inte överskrider det 
tröskelvärde som anges i artikel 6 och det 
understiger 10 procent av nuvärdet för det 
ursprungliga kontraktet.
Om flera successiva ändringar görs ska 
det ifrågavarande värdet utgöras av det 
sammanlagda nuvärdet av de successiva 
ändringarna.

Or. fr

Motivering

Återupptagande av föredragandens idé (ändringsförslag 191 i förslaget till betänkande) med 
den ändringen att tröskelvärdet ökas från 5 till 10 procent för att ge bättre smidighet.

Ändringsförslag 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutsatt att koncessionens allmänna 
natur inte förändras anses en ändring av 
koncessionen inte vara väsentlig om
(a) den ingick i det ursprungliga 
koncessionskontraktet i form av 
omprövningsklausuler eller tydliga, 
exakta och otvetydiga alternativ som 
anger tillämpningsområdet och slaget av 
eventuella ändringar samt de 
förutsättningar under vilka ändringen 
kan utnyttjas, eller
(b) dess värde inte överskrider det 
tröskelvärde som anges i artikel 6 och det 
understiger 5 procent av nuvärdet för det 
ursprungliga kontraktet.
Om flera successiva ändringar görs ska 
det ifrågavarande värdet utgöras av det 
sammanlagda nuvärdet av de successiva 
ändringarna.



AM\916835SV.doc 103/153 PE497.783v03-00

SV

Or. fr

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 191: De villkor som anges i den nya 
punkten är inte kumulativa (”eller” har tillagts).

Ändringsförslag 905
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byte av koncessionshavare ska 
betraktas som en väsentlig ändring i det 
avseende som avses i punkt 1.

utgår

Det första stycket ska dock inte tillämpas 
om en annan ekonomisk aktör, efter en 
företagsomstrukturering, insolvens eller 
till följd av en avtalsklausul, helt eller 
delvis övertar den ursprunglige 
entreprenörens roll och denne aktör 
uppfyller de ursprungliga kvalitativa 
urvalskriterierna, förutsatt att detta inte 
medför några andra väsentliga ändringar 
av koncessionen och inte har till syfte att 
kringgå tillämpningen av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 906
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byte av koncessionshavare ska 
betraktas som en väsentlig ändring i det 
avseende som avses i punkt 1.

utgår
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Det första stycket ska dock inte tillämpas 
om en annan ekonomisk aktör, efter en 
företagsomstrukturering, insolvens eller 
till följd av en avtalsklausul, helt eller 
delvis övertar den ursprunglige 
entreprenörens roll och denne aktör 
uppfyller de ursprungliga kvalitativa 
urvalskriterierna, förutsatt att detta inte 
medför några andra väsentliga ändringar 
av koncessionen och inte har till syfte att 
kringgå tillämpningen av detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Texten har intagits under punkt 2.

Ändringsförslag 907
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet av en ändring kan uttryckas 
i monetära termer ska ändringen inte 
betraktas som väsentlig i den mening som 
avses i punkt 1, om dess värde inte 
överskrider de tröskelvärden som anges i 
artikel 5 och om det understiger 5 % av 
priset för det ursprungliga kontraktet, 
förutsatt att ändringen inte förändrar 
kontraktets allmänna beskaffenhet. Om 
flera successiva ändringar görs ska värdet 
bedömas på grundval av det 
sammanlagda värdet av de successiva 
ändringarna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 908
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet av en ändring kan uttryckas 
i monetära termer ska ändringen inte 
betraktas som väsentlig i den mening som 
avses i punkt 1, om dess värde inte 
överskrider de tröskelvärden som anges i 
artikel 5 och om det understiger 5 % av 
priset för det ursprungliga kontraktet, 
förutsatt att ändringen inte förändrar 
kontraktets allmänna beskaffenhet. Om 
flera successiva ändringar görs ska värdet 
bedömas på grundval av det 
sammanlagda värdet av de successiva 
ändringarna.

utgår

Or. fr

Motivering

Tekniskt ändringsförslag (ska läsas tillsammans med föredragandens ändringsförslag 191: 
införande av artikel 42.4 i den nya artikel 42.2a).

Ändringsförslag 909
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet av en ändring kan uttryckas 
i monetära termer ska ändringen inte 
betraktas som väsentlig i den mening som 
avses i punkt 1, om dess värde inte 
överskrider de tröskelvärden som anges i 
artikel 5 och om det understiger 5 % av 
priset för det ursprungliga kontraktet, 
förutsatt att ändringen inte förändrar 
kontraktets allmänna beskaffenhet. Om 
flera successiva ändringar görs ska värdet 
bedömas på grundval av det 

utgår
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sammanlagda värdet av de successiva 
ändringarna.

Or. fr

Motivering

Texten täcks av punkt 2a.

Ändringsförslag 910
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet av en ändring kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte 
betraktas som väsentlig i den mening som 
avses i punkt 1, om dess värde inte 
överskrider de tröskelvärden som anges i 
artikel 5 och om det understiger 5 % av 
priset för det ursprungliga kontraktet, 
förutsatt att ändringen inte förändrar
kontraktets allmänna beskaffenhet. Om 
flera successiva ändringar görs ska värdet 
bedömas på grundval av det sammanlagda 
värdet av de successiva ändringarna.

4. Om värdet av en ändring kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte 
betraktas som väsentlig i den mening som 
avses i punkt 1, om dess värde inte 
överskrider de tröskelvärden som anges i 
artikel 5 och/eller om det understiger 20 %
av priset för det ursprungliga kontraktet, 
förutsatt att ändringen inte förändrar 
kontraktets allmänna beskaffenhet. Om 
flera successiva ändringar görs ska värdet 
bedömas på grundval av det sammanlagda 
värdet av de successiva ändringarna.

Or. it

Ändringsförslag 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet av en ändring kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte 
betraktas som väsentlig i den mening som 
avses i punkt 1, om dess värde inte 

4. Om värdet av en ändring kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte 
betraktas som väsentlig i den mening som 
avses i punkt 1, om dess värde inte 
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överskrider de tröskelvärden som anges i 
artikel 5 och om det understiger 5 % av 
priset för det ursprungliga kontraktet, 
förutsatt att ändringen inte förändrar 
kontraktets allmänna beskaffenhet. Om 
flera successiva ändringar görs ska värdet 
bedömas på grundval av det sammanlagda 
värdet av de successiva ändringarna.

överskrider de tröskelvärden som anges i 
artikel 5 och om det understiger 20 % av 
priset för det ursprungliga kontraktet, 
förutsatt att ändringen inte förändrar 
kontraktets allmänna beskaffenhet. Om 
flera successiva ändringar görs ska värdet 
bedömas på grundval av det sammanlagda 
värdet av de successiva ändringarna. Om 
de faktiska belopp som 
koncessionshavaren mottar från tredje 
parter är större än de belopp som den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
har uppskattat i början av 
upphandlingsförfarandet ska kontraktet 
inte ändras.

Or. en

Motivering

I enlighet med EU-domstolens rättspraxis som nämns i huvuddirektivet. Det högsta tillåtna 
standardvärdet för när en ändring i ett koncessionskontrakt enligt artikel 42.4 ska anses vara 
”väsentlig” bör höjas från 5 % till åtminstone 20 %. Dessutom bör det uttryckligen anges att 
om en koncessionshavare är beredd att ta på sig driftsrisken bör han eller hon få överskottet.

Ändringsförslag 912
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Koncessionsändringar ska inte 
betraktas som väsentliga i den mening 
som avses i punkt 1, om de har 
föreskrivits i koncessionsdokumenten i 
tydliga, exakta och otvetydiga 
översynsklausuler eller 
optionsbeskrivningar. I sådana klausuler 
ska omfattningen och arten av möjliga 
ändringar eller optioner anges samt under 
vilka omständigheter de får utnyttjas. De 
får inte möjliggöra ändringar eller 
optioner som skulle förändra 
koncessionens allmänna beskaffenhet.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 913
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Koncessionsändringar ska inte 
betraktas som väsentliga i den mening 
som avses i punkt 1, om de har 
föreskrivits i koncessionsdokumenten i 
tydliga, exakta och otvetydiga 
översynsklausuler eller 
optionsbeskrivningar. I sådana klausuler 
ska omfattningen och arten av möjliga 
ändringar eller optioner anges samt under 
vilka omständigheter de får utnyttjas. De 
får inte möjliggöra ändringar eller 
optioner som skulle förändra 
koncessionens allmänna beskaffenhet.

utgår

Or. fr

Motivering

Texten har infogats i punkt 2a.

Ändringsförslag 914
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Koncessionsändringar ska inte betraktas 
som väsentliga i den mening som avses i 
punkt 1, om de har föreskrivits i 
koncessionsdokumenten i tydliga, exakta 
och otvetydiga översynsklausuler eller 
optionsbeskrivningar. I sådana klausuler 
ska omfattningen och arten av möjliga 

5. Koncessionsändringar ska inte betraktas 
som väsentliga i den mening som avses i 
punkt 1, om de har föreskrivits i 
koncessionsdokumenten i tydliga, exakta 
och otvetydiga översynsklausuler eller 
optionsbeskrivningar samt är förenliga 
med lagstiftningen. I sådana klausuler ska 
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ändringar eller optioner anges samt under 
vilka omständigheter de får utnyttjas. De 
får inte möjliggöra ändringar eller optioner 
som skulle förändra koncessionens 
allmänna beskaffenhet.

omfattningen och arten av möjliga 
ändringar eller optioner anges samt under 
vilka omständigheter de får utnyttjas. De 
får inte möjliggöra ändringar eller optioner 
som skulle förändra koncessionens 
allmänna beskaffenhet.

Or. it

Ändringsförslag 915
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med avvikelse från punkt 1 ska en 
väsentlig ändring inte kräva ett nytt 
förfarande för koncessionstilldelning om 
följande kumulativa villkor är uppfyllda:

6. En väsentlig ändring ska inte kräva ett 
nytt förfarande för koncessionstilldelning 
om ändringen endast omfattar en 
förlängning av koncessionen som är 
nödvändig för att bibehålla eller förbättra 
verksamhetens effektivitet och resultat 
inom ramen för direktivets 
tillämpningsområde eller om följande 
kumulativa villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 916
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Behovet av ändring har uppkommit på 
grund av omständigheter som en 
omsorgsfull upphandlande myndighet eller 
enhet inte hade kunnat förutse.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Ändringsförslag 917
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Behovet av ändring har uppkommit på 
grund av omständigheter som en 
omsorgsfull upphandlande myndighet 
eller enhet inte hade kunnat förutse.

(a) Behovet av ändring har uppkommit på 
grund av omständigheter, framför allt av 
teknisk och/eller finansiell art, som en 
omsorgsfull uppdragsgivare inte kunnat 
förutse.

Or. en

Ändringsförslag 918
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Ändringen förändrar inte 
koncessionens allmänna beskaffenhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 919
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I fråga om koncessioner som tilldelas 
av upphandlande myndigheter där en 
prisökning inte överstiger 50 % av den 
ursprungliga koncessionens värde.

(c) Värdet av den planerade ändringen
inte överstiger 50 % av koncessionens
nuvärde. Värdet ska uppdateras i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 2a.
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Or. fr

Ändringsförslag 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I fråga om koncessioner som tilldelas av 
upphandlande myndigheter där en 
prisökning inte överstiger 50 % av den
ursprungliga koncessionens värde.

(c) I fråga om koncessioner som tilldelas 
av upphandlande myndigheter där värdet 
av den planerade ändringen inte 
överstiger 50 % av koncessionens
nuvärde.

Or. fr

Motivering

Teknisk ändring av ändringsförslag 194 av föredraganden (ett misstag, den ursprungliga 
versionen av ändringsförslaget var inte en negation).

Ändringsförslag 921
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I fråga om koncessioner som tilldelas 
av upphandlande myndigheter där en 
prisökning inte överstiger 50 % av den 
ursprungliga koncessionens värde.

(c) Eller då värdet av den planerade 
ändringen överstiger 50 % av 
koncessionens nuvärde.

Or. en

Ändringsförslag 922
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 6 – stycke 2



PE497.783v03-00 112/153 AM\916835SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter eller enheter
ska offentliggöra ett meddelande om 
ändringarna i Europeiska unionens 
officiella tidning. Meddelandena ska 
innehålla de upplysningar som anges i 
bilaga VII och offentliggöras i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 28.

Uppdragsgivaren ska offentliggöra ett 
meddelande om ändringarna i Europeiska 
unionens officiella tidning. Meddelandena 
ska innehålla de upplysningar som anges i 
bilaga VII och offentliggöras i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 28.

Or. en

Ändringsförslag 923
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den upphandlande myndigheten eller 
enheten får inte göra ändringar av 
koncessionen i följande fall:

utgår

(a) Om ändringen syftar till att korrigera 
brister i koncessionshavarens utförande 
av koncessionen eller konsekvenserna 
därav, vilka kan korrigeras genom 
åtgärder för att se till att 
avtalsförpliktelserna fullgörs.
(b) Om ändringen syftar till att 
kompensera för risker för prisökningar 
till följd av prisvariationer som kan få 
betydande inverkan på utförandet av 
kontraktet och som koncessionshavaren 
försäkrat sig mot.

Or. en

Ändringsförslag 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 7 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) där ändringen endast omfattar en 
förlängning av koncessionen som är 
nödvändig för att koncessionshavaren ska 
kunna få tillbaka ytterligare investeringar 
som har gjorts för att bibehålla och 
förbättra verksamhetens effektivitet och 
resultat i enlighet med direktivets 
tillämpningsområde. Denna typ av 
investeringar ska inte anses vara 
väsentliga ändringar av en koncession i 
enlighet med punkt 2 ovan.

Or. en

Motivering

Framför allt när det gäller koncessioner som omfattar användning av anläggningar för 
tillhandahållande av tjänster fortsätter koncessionshavarna ofta att göra investeringar (som 
inte förutsågs i början av koncessionen) för att modernisera anläggningarna utifrån 
marknadsutvecklingen och kundernas krav. Om dessa investeringar inte görs äventyras 
koncessionshavarens övergripande effektivitet, vilket strider mot allmänintresset.

Ändringsförslag 925
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 43 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Europeiska unionens domstol finner i 
ett förfarande i enlighet med artikel 258 i 
fördraget att en medlemsstat har 
underlåtit att fullgöra sina skyldigheter 
enligt fördragen, genom att en 
upphandlande myndighet eller enhet som 
tillhör den medlemsstaten har tilldelat den 
berörda koncessionen utan att iaktta 
kraven enligt fördragen och detta direktiv.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 43 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidare se till att 
följande villkor är uppfyllda när en 
koncession upphör, och de tjänster som 
utförs av koncessionshavaren måste 
fortsätta att tillhandahållas:
(a) Under alla omständigheter ska den 
befintliga koncessionshavaren ha rätt att 
delta i urvalsförfarandet för tilldelning av 
den nya koncessionen.
(b) Om koncessionen tilldelas en ny 
koncessionshavare ska alla lämpliga 
åtgärder vidtas för att se till att tjänsten 
fortsätter att tillhandahållas under den 
period då den befintliga 
koncessionshavaren ersätts med den nya.
(c) Den nya koncessionshavaren eller den 
upphandlande myndigheten är skyldig att 
ersätta den befintliga koncessionshavaren 
för de investeringar som denne inte har 
fått tillbaka vid tidpunkten för 
koncessionens upphörande. När så är 
lämpligt, och förutsatt att det sker via 
objektiva, öppna och förutsägbara 
kriterier, kan medlemsstaterna dessutom 
fastställa att ersättningen också kan 
omfatta en hänvisning till den kundkrets 
som den befintliga koncessionshavaren 
har byggt upp under utnyttjandet av 
koncessionen och som den nya 
innehavaren kommer att ärva.

Or. en

Motivering

I förslaget till direktiv fastställer man att selektiva anbudsförfaranden ska tillämpas vid 
tilldelning av en koncessionsmarknad men man nämner ingenting om de potentiella negativa 
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effekterna av att ersätta en tidigare koncessionsinnehavare med en ny innehavare. Om den 
befintliga koncessionshavaren har skapat en marknad som tidigare inte fanns (t.ex. utvecklat 
en infrastruktur som har lockat många kunder) är det lämpligt att överväga möjligheten att 
bevilja en ersättning för de kunder som koncessionshavaren har knutit till sig och som den 
nya innehavaren annars skulle ärva gratis.

Ändringsförslag 927
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Avdelning 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelning V Denna avdelning utgår.
Ändringar av direktiven 89/665/EEG och 
98/13/EG
[...]

Or. en

Motivering

Tyvärr har kommissionen inte sett över rättsmedelsdirektiven 89/665/EEG och 92/13/EG som 
parlamentet begärde. I sin nuvarande form kommer de att medföra en oproportionerligt stor 
byråkratisk börda för tjänstekoncessioner som till sin natur är flexibla instrument.

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

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 Denna artikel utgår.
[...]

Or. de

Motivering

Tillämpningen av rättsmedelsdirektiven 89/665/EEG och 92/13/EG är inte proportionerlig för 



PE497.783v03-00 116/153 AM\916835SV.doc

SV

koncessionskontrakt eftersom de är komplexa. Riktlinjerna för medlemsstaterna bör bygga på 
EU-domstolens rättspraxis, som genom sin dom i mål C-324/98 fastställde att 
medlemsstaterna enbart får tillåta kontroll av att upphandlingsförfarandena är opartiska.

Ändringsförslag 929
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 Denna artikel utgår.
[...]

Or. de

Motivering

I sin dom i mål C-324/98 fastställde EU-domstolen att medlemsstaterna endast får tillåta 
kontroll av att upphandlingsförfarandena är opartiska.

Ändringsförslag 930
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 Denna artikel utgår.
[...]

Or. en

Ändringsförslag 931
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 44a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga förfaranden för att kontrollera 
att beslutet om tilldelning är opartiskt.

Or. de

Motivering

I sin dom i mål C-324/98 fastställde EU-domstolen att medlemsstaterna endast får tillåta 
kontroll av att upphandlingsförfarandena är opartiska.

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

Förslag till direktiv
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45 Denna artikel utgår.
[...]

Or. de

Motivering

Tillämpningen av rättsmedelsdirektiven 89/665/EEG och 92/13/EG är inte proportionerlig för 
koncessionskontrakt eftersom de är komplexa. Riktlinjerna för medlemsstaterna bör bygga på 
EU-domstolens rättspraxis, som genom sin dom i mål C-324/98 fastställde att 
medlemsstaterna enbart får tillåta kontroll av att upphandlingsförfarandena är opartiska.

Ändringsförslag 933
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 45
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45 Denna artikel utgår.
[...]

Or. de

Ändringsförslag 934
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45 Denna artikel utgår.
[...]

Or. en

Ändringsförslag 935
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 21.3, 23.2, 
25.3, 40.3 och 52.2 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [dag då detta direktiv träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 23.2 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [dag då detta direktiv träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 936
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 21.3, 23.2, 25.3, 40.3 och 
52.2 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 23.2 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Beslutet om 
återkallelse innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att 
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 937
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 
2014 sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 
2014 sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen. Detta direktiv ska inte 
påverka tilldelningen av 
koncessionskontrakt som har tilldelats 
senast den [...]1. 
__________________
1 Tidsfristen för införlivandet. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
30 juni 2014 sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
30 juni 2015 sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. Medlemsstaterna 
ska garantera att dessa bestämmelser inte 
omfattar koncessioner som har tilldelats 
före detta datum. De ska genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att undvika rättsosäkerhet i samband med aktuella 
koncessionskontrakt.

Ändringsförslag 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hänvisningar till artikel 1.3 a och b i 
direktiv 2004/17/EG och till artikel 1.3 och 
1.4 samt avdelning III i direktiv 
2004/18/EG ska anses som hänvisningar 
till det här direktivet.

1. Hänvisningar till artikel 1.3 a och b i 
direktiv 2004/17/EG och till artikel 1.3 och 
1.4 samt avdelning III i direktiv 
2004/18/EG ska anses som hänvisningar 
till det här direktivet.

Or. en

Motivering

Genom den här nya bestämmelsen införs en övergångsperiod för anknutna företag inom 
vattenområdet samt inom andra områden, vars verksamheter inte kan särskiljas vid 
beräkningen av den totala omsättningen i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 11. 
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På så sätt kan dessa enheter anpassa sig till de aktuella reglerna utan att äventyra sin 
globala struktur.

Ändringsförslag 940
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 50 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i sina lagar och 
andra författningar införa en 
övergångsperiod på 5–10 år för 
genomförandet av bestämmelserna i detta 
direktiv för alla nya koncessionskontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänstekoncessioner för att bedriva den 
verksamhet som avses i punkt 3i 
bilaga III, som i dag utförs av anknutna 
företag (enligt definitionen i artikel 11) 
kan förlängas även om bestämmelserna i 
detta direktiv inte är tillämpbara, förutsatt 
att 100 procent av det anknutna företagets 
totala omsättning avseende de tjänster 
som omfattar den verksamhet som avses i 
punkt 3i bilaga III under de föregående 
tre åren kommer från tillhandahållande 
av tjänster till företag som det är anknutet 
till.
En sådan förlängning kan ske inom 3 år 
från det datum som avses i artikel 49.1. 
De dithörande kontrakten är giltiga så 
länge nyss nämnda villkor är uppfyllda 
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och som längst 5 år efter det datum som 
fastställs i artikel 49.1.

Or. en

Motivering

Genom den här nya bestämmelsen införs en övergångsperiod för anknutna företag inom 
vattenområdet och andra områden, vars verksamheter inte kan särskiljas vid beräkningen av 
den totala omsättningen i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 11. På så sätt kan 
dessa enheter anpassa sig till de aktuella reglerna utan att äventyra sin globala struktur.

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

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkterna 1, 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beträffande gas och värme: utgår
(a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av gas eller 
värme. 
(b) Leverans av gas eller värme till dylika 
nät.
Om en upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.2 och 4.1.3 levererar gas eller 
värme till ett nät som tillhandahåller 
tjänster för allmänheten, ska detta inte 
betraktas som en verksamhet i den 
mening som avses i punkt 1 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
(c) Den berörda enhetens produktion av 
gas eller värme är en oundviklig följd av 
utövandet av en annan verksamhet än 
någon av dem som avses i denna punkt 
eller i punkterna 2–4 i denna bilaga. 
(d) Leverans till det publika nätet syftar 
endast till att använda denna produktion 
ekonomiskt och utgör högst 20 % av 
enhetens omsättning, beräknat på de 
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tre närmast föregående årens genomsnitt, 
innevarande år medräknat. 
2. Beträffande el:
(a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av el. 
(b) Leverans av el till dylika nät. 
I detta direktiv avser elleveranser 
generering (produktion) och 
grossistförsäljning av el. 
Om en upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.2 och 4.1.3 levererar el till ett 
nät som tillhandahåller tjänster för 
allmänheten, ska detta inte betraktas som 
en verksamhet i den mening som avses i 
punkt 1 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda: 
(a) Den berörda enhetens produktion av 
el behövs för utövandet av en annan 
verksamhet än någon av dem som avses i 
denna punkt eller i punkterna 1, 3 och 4 i 
denna bilaga. 
(b) Leverans till det publika nätet är 
endast avhängig av enhetens egen 
förbrukning och överstiger inte 30 % av 
dess totala produktion av energi, beräknat 
på de tre närmast föregående årens 
genomsnitt, innevarande år medräknat. 
3. Beträffande vatten:
(a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av 
dricksvatten.
(b) Leverans av dricksvatten till dylika 
nät.
Detta direktiv omfattar även koncessioner 
som tilldelas eller handläggs av enheter 
som bedriver någon av de verksamheter 
som avses ovan och som 
(a) har anknytning till 
vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning 
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och dränering, förutsatt att den volym 
vatten som avses för 
dricksvattenförsörjningen utgör mer än 
20 % av den totala volym vatten som 
tillhandahålls genom dessa projekt eller 
konstbevattnings- och 
dräneringsanläggningar, eller 
(b) har anknytning till bortföring eller 
rening av avloppsvatten.
Om en upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.1 och 4.1.2 levererar 
dricksvatten till ett nät som 
tillhandahåller tjänster för allmänheten, 
ska detta inte betraktas som en 
verksamhet i den mening som avses i 
punkt 1 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
(a) Den berörda enhetens produktion av 
dricksvatten behövs för utövandet av en 
annan verksamhet än någon av dem som 
avses i punkterna 1–4 i denna bilaga. 
(b) Leverans till det publika nätet är 
endast avhängig av enhetens egen 
förbrukning och överstiger inte 30 % av 
dess totala produktion av dricksvatten, 
beräknat på de tre närmast föregående 
årens genomsnitt, innevarande år 
medräknat.

Or. de

Motivering

En anpassning till ändringsförslagen till artikel 8.

Ändringsförslag 943
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beträffande gas och värme: Om en utgår
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upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.2 och 4.1.3 levererar gas eller 
värme till ett nät som tillhandahåller 
tjänster för allmänheten, ska detta inte 
betraktas som en verksamhet i den 
mening som avses i punkt 1 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:
(a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av gas eller 
värme.
(b) Leverans av gas eller värme till dylika 
nät.
(c) Den berörda enhetens produktion av 
gas eller värme är en oundviklig följd av 
utövandet av en annan verksamhet än 
någon av dem som avses i denna punkt 
eller i punkterna 2–4 i denna bilaga.
(d) Leverans till det publika nätet syftar 
endast till att använda denna produktion 
ekonomiskt och utgör högst 20 % av 
enhetens omsättning, beräknat på de 
tre närmast föregående årens genomsnitt, 
innevarande år medräknat.

Or. en

Ändringsförslag 944
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande el: utgår
a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av el.
b) Leverans av el till dylika nät.
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I detta direktiv avser elleveranser 
generering (produktion) och 
grossistförsäljning av el.
Om en upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.2 och 4.1.3 levererar el till ett 
nät som tillhandahåller tjänster för 
allmänheten, ska detta inte betraktas som 
en verksamhet i den mening som avses i 
punkt 1 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
a) Den berörda enhetens produktion av el 
behövs för utövandet av en annan 
verksamhet än någon av dem som avses i 
denna punkt eller i punkterna 1, 3 och 4 i 
denna bilaga.
b) Leverans till det publika nätet är endast 
avhängig av enhetens egen förbrukning 
och överstiger inte 30 % av dess totala 
produktion av energi, beräknat på de tre 
närmast föregående årens genomsnitt, 
innevarande år medräknat.

Or. en

Ändringsförslag 945
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv avser elleveranser 
generering (produktion) och 
grossistförsäljning av el.

I detta direktiv avser elleveranser 
generering (produktion) och 
tillhandahållande (grossistförsäljning och 
detaljförsäljning till slutkunder) av el.

Or. fr

Motivering

Samstämmighet med bestämmelserna i sektorsdirektivet.
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Ändringsförslag 946
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Beträffande vatten: utgår
(a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av 
dricksvatten.
(b) Leverans av dricksvatten till dylika 
nät.
Detta direktiv omfattar även koncessioner 
som tilldelas eller handläggs av enheter 
som bedriver någon av de verksamheter 
som avses ovan och som
(a) har anknytning till 
vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning 
och dränering, förutsatt att den volym 
vatten som avses för 
dricksvattenförsörjningen utgör mer än 
20 % av den totala volym vatten som 
tillhandahålls genom dessa projekt eller 
konstbevattnings- och 
dräneringsanläggningar, eller
(b) har anknytning till bortföring eller 
rening av avloppsvatten.
Om en upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.1 och 4.1.2 levererar 
dricksvatten till ett nät som 
tillhandahåller tjänster för allmänheten, 
ska detta inte betraktas som en 
verksamhet i den mening som avses i 
punkt 1 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
(a) Den berörda enhetens produktion av 
dricksvatten behövs för utövandet av en 
annan verksamhet än någon av dem som 
avses i punkterna 1–4 i denna bilaga.
(b) Leverans till det publika nätet är 
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endast avhängig av enhetens egen 
förbrukning och överstiger inte 30 % av 
dess totala produktion av dricksvatten, 
beräknat på de tre närmast föregående 
årens genomsnitt, innevarande år 
medräknat.

Or. en

Ändringsförslag 947
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beträffande vatten: utgår
(a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av 
dricksvatten.
(b) Leverans av dricksvatten till dylika 
nät.
Detta direktiv omfattar även koncessioner 
som tilldelas eller handläggs av enheter 
som bedriver någon av de verksamheter 
som avses ovan och som
(a) har anknytning till 
vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning 
och dränering, förutsatt att den volym 
vatten som avses för 
dricksvattenförsörjningen utgör mer än 
20 % av den totala volym vatten som 
tillhandahålls genom dessa projekt eller 
konstbevattnings- och 
dräneringsanläggningar, eller
(b) har anknytning till bortföring eller 
rening av avloppsvatten.
Om en upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.1 och 4.1.2 levererar 
dricksvatten till ett nät som 
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tillhandahåller tjänster för allmänheten, 
ska detta inte betraktas som en 
verksamhet i den mening som avses i 
punkt 1 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
(a) Den berörda enhetens produktion av 
dricksvatten behövs för utövandet av en 
annan verksamhet än någon av dem som 
avses i punkterna 1–4 i denna bilaga.
(b) Leverans till det publika nätet är 
endast avhängig av enhetens egen 
förbrukning och överstiger inte 30 % av 
dess totala produktion av dricksvatten, 
beräknat på de tre närmast föregående 
årens genomsnitt, innevarande år 
medräknat.

Or. de

Ändringsförslag 948
Peter Simon

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beträffande vatten: utgår
(a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av 
dricksvatten.
(b) Leverans av dricksvatten till dylika 
nät.
Detta direktiv omfattar även koncessioner 
som tilldelas eller handläggs av enheter 
som bedriver någon av de verksamheter 
som avses ovan och som
(a) har anknytning till 
vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning 
och dränering, förutsatt att den volym 
vatten som avses för 
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dricksvattenförsörjningen utgör mer än 
20 % av den totala volym vatten som 
tillhandahålls genom dessa projekt eller 
konstbevattnings- och 
dräneringsanläggningar, eller
(b) har anknytning till bortföring eller 
rening av avloppsvatten.
Om en upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.1 och 4.1.2 levererar 
dricksvatten till ett nät som 
tillhandahåller tjänster för allmänheten, 
ska detta inte betraktas som en 
verksamhet i den mening som avses i 
punkt 1 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
(a) Den berörda enhetens produktion av 
dricksvatten behövs för utövandet av en 
annan verksamhet än någon av dem som 
avses i punkterna 1–4 i denna bilaga.
(b) Leverans till det publika nätet är 
endast avhängig av enhetens egen 
förbrukning och överstiger inte 30 % av 
dess totala produktion av dricksvatten, 
beräknat på de tre närmast föregående 
årens genomsnitt, innevarande år 
medräknat.

Or. de

Ändringsförslag 949
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Verksamhet som avser tillhandahållande 
eller drift av nät i syfte att tillhandahålla 
tjänster för allmänheten på områdena 
järnvägstransporter, automatiserade 
system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller 
linbana.

4. Verksamhet som avser tillhandahållande 
eller drift av nät i syfte att tillhandahålla 
tjänster för allmänheten på områdena 
järnvägstransporter, automatiserade 
system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller 
linbana i en sådan omfattning att de inte 
styrs av andra gemenskapsinstrument.



AM\916835SV.doc 131/153 PE497.783v03-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Verksamhet som avser tillhandahållande 
eller drift av nät i syfte att tillhandahålla 
tjänster för allmänheten på områdena 
järnvägstransporter, automatiserade 
system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller 
linbana.

4. Verksamhet som avser tillhandahållande 
eller drift av nät i syfte att tillhandahålla 
tjänster för allmänheten på områdena 
järnvägstransporter, automatiserade 
system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller 
linbana för allmänhetens generella 
transportbehov.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar det omöjliga med att använda begreppet kollektivtrafik vid 
förverkligande och tillhandahållande av transporttjänster, som till exempel skidliftar, som 
tillhandahålls av företag som inte tillhandahåller dem för allmänhetens transportbehov utan 
som en del i den turist-, sport- samt lek- och fritidsverksamhet som förknippas med 
utnyttjandet av ett bergsområde.

Ändringsförslag 951
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett nät för transporttjänster ska anses 
föreligga om tjänsten tillhandahålls enligt 
villkor som fastställs av en behörig 
myndighet i en medlemsstat, t.ex. i fråga 
om linjedragning, tillgänglig 
transportkapacitet eller turtäthet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett nät för transporttjänster ska anses 
föreligga om tjänsten tillhandahålls enligt 
villkor som fastställs av en behörig 
myndighet i en medlemsstat, t.ex. i fråga 
om linjedragning, tillgänglig 
transportkapacitet eller turtäthet.

Ett nät för transporttjänster ska anses 
föreligga om tjänsten tillhandahålls enligt 
villkor som fastställs av en behörig 
myndighet i en medlemsstat, t.ex. i fråga 
om linjedragning, tillgänglig 
transportkapacitet eller turtäthet. I varje 
fall är den verksamhet undantagen som 
avser transportsystem som av strukturella 
eller funktionsmässiga skäl endast är 
avsedda för genomförande av 
företagsverksamhet som är kopplad till 
tillhandahållande av tjänster inom turist-, 
fritids- och sportsektorn, vars utövande 
inte ingår i de upphandlande 
myndigheternas eller enheternas 
uppgifter. 

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar det omöjliga med att använda begreppet kollektivtrafik vid 
förverkligande och tillhandahållande av transporttjänster, som till exempel skidliftar, som 
tillhandahålls av företag som inte tillhandahåller dem för allmänhetens transportbehov utan 
som en del i den turist-, sport- samt lek- och fritidsverksamhet som förknippas med 
utnyttjandet av ett bergsområde.

Ändringsförslag 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett 5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett 



AM\916835SV.doc 133/153 PE497.783v03-00

SV

geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser och kusthamnar och 
inlandshamnar eller andra terminaler för 
transport i luften, till havs eller på inre 
vattenvägar.

geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser och kusthamnar och 
inlandshamnar eller andra terminaler för 
transport i luften, till havs eller på inre 
vattenvägar eller för operatörer av dessa 
terminaler vars användning beviljas efter 
deras slutförande.

Or. en

Motivering

Tillägget ska få bort vissa oklarheter kring när den ekonomiska aktören som bygger en sådan 
anläggning inte utnyttjar den direkt, i egenskap av operatör för terminalen, utan hyr ut den 
till tredje part mot en bestämd ersättning. I detta fall kan inte relationen mellan leasinggivare 
och leasingtagare (eller mellan hyresvärden och hyresgästen) ses som en tjänstekoncession.

Ändringsförslag 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett 
geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser och kusthamnar och 
inlandshamnar eller andra terminaler för 
transport i luften, till havs eller på inre 
vattenvägar.

5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett 
geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser och kusthamnar och 
inlandshamnar eller annan allmän 
infrastruktur för transport i luften, till havs 
eller på inre vattenvägar.

Or. de

Motivering

Terminaler ingår inte i den allmänna infrastruktur som omfattas av upphandlande enheters 
verksamhet, utan i den suprastruktur som den privata sektorn står för.

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

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Typ av upphandlande myndighet eller 
enhet och dess huvudsakliga verksamhet.

utgår

Or. de

Motivering

Denna information saknar relevans för koncessionens genomförande och kan därför strykas. 
Den information om den upphandlande enheten som efterfrågas i punkt 1 är tillräcklig.

Ändringsförslag 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Typ av upphandlande myndighet eller 
enhet och dess huvudsakliga verksamhet.

utgår

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Uppskattat totalt värde för 
koncessionen eller koncessionerna. Om 
koncessionen är uppdelad i flera delar ska 
denna uppgift anges för varje del, 
tillsammans med en detaljerad metod för 
att beräkna det uppskattade totala värdet 

utgår
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av koncessionen i enlighet med artikel 6.

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I tillämpliga fall, angivande av att det 
rör sig om en koncession som är 
reserverad för skyddade verkstäder eller 
ett kontrakt som ska fullgöras inom 
ramen för program för skyddad 
anställning.

utgår

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 10 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Angivande av huruvida 
tillhandahållandet av tjänsten enligt lagar 
eller författningar är förbehållet en viss 
yrkesgrupp samt hänvisning till den 
berörda lagen, författningen eller 
administrativa bestämmelsen.

utgår
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Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. I förekommande fall, särskilda villkor 
för koncessionens utförande.

utgår

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. I förekommande fall angivelse av krav 
och villkor för användning av 
elektroniska kommunikationsmedel.

utgår

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Information om koncessionen är 
relaterad till ett projekt och/eller program 
som finansieras av EU-medel.

utgår

Or. de

Motivering

Meddelanden om koncessioner bör endast innehålla den information som potentiellt 
intresserade behöver för att kunna lämna ett anbud. Det framgår inte på vilket sätt denna 
information är nödvändig för detta.

Ändringsförslag 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Information om koncessionen är 
relaterad till ett projekt och/eller program 
som finansieras av EU-medel.

utgår

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 964
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Beskrivning av upphandlingen: 5. Beskrivning av kontraktet: 
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byggentreprenadens beskaffenhet och 
omfattning, varornas beskaffenhet och 
mängd eller värde, eller tjänsternas 
beskaffenhet och omfattning. Om 
koncessionen är uppdelad i flera delar ska 
dessa uppgifter anges för varje del. 
Beskrivning av optioner i förekommande 
fall.

byggentreprenadens beskaffenhet och 
omfattning, varornas beskaffenhet och 
mängd eller värde, eller tjänsternas 
beskaffenhet och omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 965
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De kriterier enligt artikel 39 som 
använts vid tilldelningen av koncessionen 
eller koncessionerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 966
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Antalet mottagna anbud för varje 
tilldelning, inklusive

utgår

a) antal anbud från ekonomiska aktörer 
som är små och medelstora företag,
b) antal anbud mottagna från utlandet,
c) antal anbud som mottagits på 
elektronisk väg.

Or. en
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Ändringsförslag 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För varje tilldelning, namn på och 
adress inklusive Nuts-kod, 
telefonnummer, faxnummer, e-postadress 
och internetadress till den eller de
anbudsgivare som tilldelats koncessionen, 
inklusive

utgår

a) information om huruvida den 
anbudsgivare som tilldelats koncessionen 
är ett litet eller medelstort företag,
b) information om huruvida koncessionen 
tilldelats ett konsortium.

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 968
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För varje tilldelning, namn på och 
adress inklusive Nuts-kod, telefonnummer, 
faxnummer, e-postadress och 
internetadress till den eller de anbudsgivare 
som tilldelats koncessionen, inklusive

10. För varje tilldelning, namn och adress 
inklusive Nuts-kod, telefonnummer, 
faxnummer, e-postadress och 
internetadress till den eller de anbudsgivare 
som tilldelas koncessionen.

Or. en
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Ändringsförslag 969
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) information om huruvida den 
anbudsgivare som tilldelats koncessionen 
är ett litet eller medelstort företag,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 970
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 10 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) information om huruvida koncessionen 
tilldelats ett konsortium.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Värdet och de viktigaste ekonomiska 
villkoren för tilldelning av koncessionen, 
inklusive avgifter och priser.

utgår

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning. Dessutom står denna bestämmelse i 
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konflikt med den ekonomiska aktörens finansiella intressen.

Ändringsförslag 972
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Värdet och de viktigaste ekonomiska 
villkoren för tilldelning av koncessionen, 
inklusive avgifter och priser.

11. Värdet och de viktigaste ekonomiska 
villkoren för tilldelning av koncessionen.

Or. en

Ändringsförslag 973
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. För varje tilldelning, värde och den 
andel av koncessionen som sannolikt 
läggs ut på tredje part.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Information om koncessionen är 
relaterad till ett projekt och/eller program 
som finansieras av EU-medel.

utgår
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Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 975
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Namn på och adress till tillsynsorganet 
och det behöriga prövningsorganet och i 
tillämpliga fall det organ som ansvarar för 
medling. Exakta uppgifter om sista dag för 
prövningsförfaranden eller vid behov namn 
på och adress, telefonnummer, faxnummer 
och e-postadress till den avdelning där 
dessa upplysningar kan erhållas.

14. Namn på och adress till det behöriga 
prövningsorganet och i tillämpliga fall det 
organ som ansvarar för medling. Exakta 
uppgifter om sista dag för 
prövningsförfaranden eller vid behov namn 
på och adress, telefonnummer, faxnummer 
och e-postadress till den avdelning där 
dessa upplysningar kan erhållas.

Or. en

Ändringsförslag 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Detaljerad metod för att beräkna det 
uppskattade totala värdet av koncessionen 
i enlighet med artikel 6.

utgår

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning. Dessutom skulle denna bestämmelse 
kunna innebära en risk för rättstvister för mindre upphandlande myndigheter.
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Ändringsförslag 977
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led I – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Detaljerad metod för att beräkna det 
uppskattade totala värdet av koncessionen i 
enlighet med artikel 6.

17. Metod för att beräkna det uppskattade 
totala värdet av koncessionen i enlighet 
med artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 978
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga V – led II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

II. UPPLYSNINGAR SOM SKA FINNAS 
I MEDDELANDEN OM 
KONCESSIONSTILLDELNING I 
ENLIGHET MED ARTIKEL 27.2

utgår

1. Den upphandlande myndighetens eller 
enhetens namn, identifieringsnummer 
(om detta föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen), adress inklusive Nuts-kod, 
telefonnummer, faxnummer, e-post- och 
internetadress och om namnet, numret 
eller adressen är annorlunda, i fråga om 
den avdelning där ytterligare 
upplysningar kan erhållas.
2. Beskrivning av upphandlingen: 
byggentreprenadens beskaffenhet och 
omfattning, varornas beskaffenhet och 
mängd eller värde, eller tjänsternas 
beskaffenhet och omfattning. Om 
koncessionen är uppdelad i flera delar ska 
dessa uppgifter anges för varje del. 
Beskrivning av optioner i förekommande 
fall.
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3. Referensnummer enligt 
CPV-nomenklaturen.
4. Typ av upphandlande myndighet eller 
enhet och dess huvudsakliga verksamhet.
5. Datum för beslutet eller besluten om 
tilldelning av koncession.
6. För varje tilldelning, namn på och 
adress inklusive Nuts-kod, 
telefonnummer, faxnummer, e-postadress 
och internetadress till de ekonomiska 
aktörer som tilldelats koncessionen.
7. Värdet och de viktigaste ekonomiska 
villkoren för tilldelning av koncessionen, 
inklusive avgifter och priser.
8. Detaljerad metod för att beräkna det 
uppskattade totala värdet av koncessionen 
i enlighet med artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga VI – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Värdet och de viktigaste ekonomiska 
villkoren för tilldelning av koncessionen, 
inklusive avgifter och priser.

utgår

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning. Dessutom står denna bestämmelse i 
konflikt med intresset av att bevara affärshemligheter.
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Ändringsförslag 980
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VII Denna bilaga utgår.
[...]

Or. en

Ändringsförslag 981
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VIII Denna bilaga utgår.
[...]

Or. en

Ändringsförslag 982
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga IX – led 1 – punkt 1 – strecksats 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska unionens publikationsbyrå ska 
till den upphandlande myndigheten eller 
enheten skicka den bekräftelse som avses i 
artikel 28.4.

Europeiska unionens publikationsbyrå ska 
till den upphandlande myndigheten eller 
enheten skicka en bekräftelse som avses i 
artikel 28.2.

Or. en
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Ändringsförslag 983
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga IX – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Offentliggörande av kompletterande 
eller ytterligare upplysningar.

utgår

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska offentliggöra specifikationer och 
kompletterande handlingar i deras helhet 
på internet.

Or. en

Ändringsförslag 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IX – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Offentliggörande av kompletterande 
eller ytterligare upplysningar.

utgår

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska offentliggöra specifikationer och 
kompletterande handlingar i deras helhet 
på internet.

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.
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Ändringsförslag 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Bilaga IX – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Format och förfaranden för överföring 
av meddelanden på elektronisk väg.

utgår

Format och förfaranden för överföring av 
meddelanden på elektronisk väg fastställs 
av kommissionen och är tillgängliga på 
följande internetadress: 
http://simap.europa.eu.

Or. de

Motivering

En förenkling av reglerna för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 986
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga X

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga X Denna bilaga utgår.
[...]

Or. en
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Ändringsförslag 987
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga Xa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Xa
TJÄNSTER SOM AVSES I ARTIKEL 17
CPV-kod Benämning
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;
75231240-8; från 85000000-9 till 
85323000-9 (utom 85321000-5 och 
85322000-2); 98133100-5 och 98200000-5 
/ Hälso- och sjukvård, socialvård samt 
därtillhörande tjänster
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1;
från 79995000-5 till 79995200-7; från 
80100000-5 till 80660000-8 (utom 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 
från 92000000-1 till 92700000-8 (utom 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)/ 
Utbildningsadministration, 
hälsovårdsförvaltning och administration 
avseende kultur
75300000-9/ Obligatorisk socialförsäkring
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Bidragstjänster
98000000-3; 55521100-9/ Andra 
samhälleliga och personliga tjänster
98120000-0/ Fackföreningstjänster
98131000-0/ Tjänster i samband med 
religionsutövande
från 61000000-5 till 61530000-9; från 
63370000-3 till 63372000-7/ 
Sjötransporter
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; från 63000000-9 till 
63600000-5 (utom 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
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93610000-7/ Övriga stödtjänster till 
transport
från 74500000-4 till 74540000-6 (utom 
74511000-4); från 95000000-2 till 
95140000-5/ Rekrytering och urval av 
personal
från 74600000-5 till 74620000-1 / 
Spanings- och säkerhetstjänster, med 
undantag av säkerhetstransporter
från 74875000-3 till 74875200-5, och från 
92000000-1 till 92622000-7 (utom 
92230000-2) / Fritids- och 
idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

Or. en

Ändringsförslag 988
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga XI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga XI utgår
FÖRTECKNING ÖVER 
UNIONSLAGSTIFTNING SOM AVSES 
I ARTIKEL 4.3 b
Rättigheter som har beviljats genom ett 
förfarande som offentliggjorts på lämpligt 
sätt och där beviljandet av dessa 
rättigheter har grundats på objektiva 
kriterier ska inte utgöra särskilda eller 
exklusiva rättigheter i den mening som 
avses i detta direktiv. I följande 
förteckning anges förfaranden där 
tillräcklig föregående öppenhet har 
säkerställts och där beviljandet av 
tillstånd grundas på andra 
EU-lagstiftningsakter som inte beviljar 
särskilda eller exklusiva rättigheter i den 
mening som avses i detta direktiv:
(a) Beviljande av tillstånd att driva 
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naturgasinstallationer i enlighet med de 
förfaranden som föreskrivs i artikel 4 i 
direktiv 98/30/EG.
(b) Tillstånd eller inbjudan att lämna 
anbud för uppförande av nya 
elproduktionsanläggningar i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 96/92/EG.
(c) Beviljandet i enlighet med 
förfarandena i artikel 9 i 
direktiv 97/67/EG av tillstånd för en 
posttjänst som inte omfattas av monopol 
eller får monopoliseras.
(d) Ett förfarande för beviljande av 
tillstånd att genomföra en verksamhet 
som inbegriper utvinning av kolväten i 
enlighet med direktiv 94/22/EG.
(e) Avtal om allmän trafik i den mening 
som avses i förordning (EG) nr 1370/2007 
vilka har tilldelats på grundval av ett 
konkurrensutsatt anbudsförfarande i 
enlighet med artikel 5.3 i den 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 989
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga XII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga XII utgår
KRAV PÅ ANORDNINGAR FÖR 
ELEKTRONISK MOTTAGNING AV 
ANBUD OCH ANSÖKNINGAR
1. Anordningar för elektronisk 
mottagning av anbud och ansökningar 
måste genom tekniska medel och 
ändamålsenliga förfaranden åtminstone 
garantera att



AM\916835SV.doc 151/153 PE497.783v03-00

SV

(a) exakt tid och dag för mottagande av 
anbud och ansökningar kan fastställas 
noggrant,
(a) det inom rimliga gränser kan 
säkerställas att ingen har tillträde till de 
uppgifter som överförts enligt dessa krav 
före utgången av de fastställda 
tidsfristerna,
(b) det vid överträdelse av detta förbud 
mot tillträde finns rimliga garantier för 
att överträdelsen klart kan spåras,
(c) endast behöriga personer får fastställa 
eller ändra datum för öppnande av 
insända uppgifter,
(d) tillträde till samtliga eller en del av de 
insända uppgifterna i de olika etapperna 
av förfarandet för koncessionstilldelning 
endast är möjlig om de behöriga 
personerna agerar samtidigt,
(e) tillträde till de insända uppgifterna 
genom ett samtidigt agerande av de 
behöriga personerna kan ske först efter 
det fastställda datumet,
(f) de uppgifter som mottagits och öppnats 
enligt dessa krav är tillgängliga endast för 
de personer som har behörighet att få 
kännedom om dem, och
(g) autentisering av anbud måste 
överensstämma med kraven i denna 
bilaga.

Or. en

Ändringsförslag 990
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga XIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XIII utgår
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UPPLYSNINGAR SOM SKA FINNAS 
MED I FÖRHANDSMEDDELANDEN 
OM KONCESSIONER FÖR SOCIALA 
TJÄNSTER OCH ANDRA SPECIFIKA 
TJÄNSTER
(i enlighet med artikel 26.3)
1. Den upphandlande myndighetens eller 
enhetens namn, identifikationsnummer 
(om detta föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen), adress inklusive Nuts-kod, 
telefonnummer, faxnummer, e-post- och 
internetadress och, om namnet, numret 
eller adressen är annorlunda, i fråga om 
den avdelning där ytterligare 
upplysningar kan erhållas.
2. I tillämpliga fall e-post- eller 
internetadress där specifikationer och 
kompletterande handlingar finns 
tillgängliga.
3. Typ av upphandlande myndighet eller 
enhet och dess huvudsakliga verksamhet.
4. Referensnummer enligt 
CPV-nomenklaturen: om kontraktet är 
uppdelat i flera delar ska dessa uppgifter 
anges för varje del.
5. Nuts-kod för den huvudsakliga platsen 
för tillhandahållande eller utförande av 
tjänstekoncessionerna.
6. Beskrivning av de tjänster och i 
förekommande fall underordnade 
byggentreprenader och varor som 
upphandlas.
7. Uppskattat sammanlagt 
koncessionsvärde: om koncessionen är 
uppdelad i flera delar ska dessa uppgifter 
anges för varje del.
8. Villkor för deltagande.
9. I tillämpliga fall, tidsfrister för att ta 
kontakt med den upphandlande 
myndigheten eller enheten inför ett 
deltagande.
10. I tillämpliga fall, en kort redogörelse 
för huvudinslagen i det 
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tilldelningsförfarande som kommer att 
tillämpas.
11. Övriga relevanta upplysningar.

Or. en


