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Ændringsforslag 56
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan 
for tildeling af koncessionskontrakter. Det 
skaber juridisk usikkerhed og barrierer for 
den frie udveksling af tjenesteydelser og 
fører til konkurrenceforvridning, der 
hindrer det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter
"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige 
myndigheder har ikke altid mulighed for at 
anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En passende 
retlig ramme for tildeling af koncessioner 
kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende 
adgang til markedet for alle EU's 
økonomiske aktører og retssikkerhed og 
dermed fremme offentlige investeringer i 
infrastrukturer og strategiske 
tjenesteydelser for borgerne.

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan 
for tildeling af koncessionskontrakter. Det 
skaber juridisk usikkerhed og barrierer for 
den frie udveksling af tjenesteydelser og 
fører til konkurrenceforvridning, der 
hindrer det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter
"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige 
myndigheder har ikke altid mulighed for at 
anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En passende, 
afbalanceret og fleksibel retlig ramme for 
tildeling af koncessioner kan sikre effektiv 
og ikke-diskriminerende adgang til 
markedet for alle EU's økonomiske aktører 
og retssikkerhed og dermed fremme 
offentlige investeringer i infrastrukturer og 
strategiske tjenesteydelser for borgerne.

Or. en

Ændringsforslag 57
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved dette direktiv fastsættes regler for
udbudsprocedurer, der gennemføres af 

1. Ved dette direktiv fastsættes regler for
procedurer for tildeling, der gennemføres 



PE494.715v01-00 4/47 AM\911538DA.doc

DA

ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere med hensyn til koncessioner, 
hvis værdi anslås til ikke at være lavere 
end de tærskelværdier, der er defineret i 
artikel 5.

af ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere med hensyn til koncessioner, 
hvis værdi anslås til ikke at være lavere 
end de tærskelværdier, der er defineret i 
artikel 5.

Or. pl

Ændringsforslag 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der kan tildeles koncessioner, som er 
lavere end tærskelværdien, efter gensidig 
aftale.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør kun gælde for koncessioner, der påvirker det indre marked.

Ændringsforslag 59
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører andre tjenesteydelser end 
bygge- og anlægsarbejder i henhold til nr.
5), hvor vederlaget for de tjenesteydelser, 
som skal præsteres, enten udelukkende 
består i retten til at udnytte 
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i denne ret sammen med betaling af en pris tjenesteydelserne, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris

Or. pl

Ændringsforslag 60
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "ansøger": en økonomisk aktør, der har 
anmodet om en opfordring til at deltage
eller er blevet opfordret til at deltage i en 
koncessionstildeling

8) "ansøger": en økonomisk aktør, der har 
anmodet om en opfordring til at deltage i 
en koncessionstildeling

Or. pl

Ændringsforslag 61
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7),
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at påtage sig 
den væsentlige driftsrisiko, hvis 
indehaveren ikke er garanteret at genvinde 
de foretagne investeringer og de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen.

Koncessionstildeling indebærer, at den 
væsentlige driftsrisiko overføres til 
koncessionshaveren. Koncessionshaveren 
anses for at påtage sig den væsentlige 
driftsrisiko, hvis indehaveren ikke er 
garanteret at genvinde de foretagne 
investeringer og de afholdte omkostninger i 
forbindelse med driften af de bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er 
genstand for koncessionen.

Or. pl
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Ændringsforslag 62
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at påtage sig 
den væsentlige driftsrisiko, hvis 
indehaveren ikke er garanteret at genvinde 
de foretagne investeringer og de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen.

Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at påtage sig 
den væsentlige driftsrisiko, hvis 
indehaveren ikke er garanteret at genvinde 
de foretagne investeringer og de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen, undtagen når dette 
manglende afkast direkte skyldes den 
ordregivende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne økonomiske risiko kan bestå i: Denne økonomiske risiko kan især bestå i:

Or. pl

Ændringsforslag 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, 
som koncessionshaveren har stillet til 
rådighed, eller som er blevet anvendt ved 
leveringen af tjenesteydelser til brugerne.

b) risikoen for konkurs for brugere af 
tjenesteydelser og bygninger.

Or. pl

Ændringsforslag 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 5 000 000 EUR, for koncessioner 
med en løbetid på op til fem år:

Or. en

Begrundelse

Koncessioner kan have varierende løbetid. Med hensyn til langsigtede koncessioner vil en 
tærskelværdi på 5 000 000 EUR eventuelt ikke være tilstrækkelig til at påvirke det indre 
marked. Derfor er der føjet en tidsramme til betingelserne.

Ændringsforslag 66
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 8 000 000 EUR:
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Or. de

Begrundelse

Tærskelværdien bør hæves, fordi den på grund af de lange løbetider hyppigt overskrides, selv 
når der ikke er nogen relevans for det indre marked.

Ændringsforslag 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner med en løbetid på 
over fem år, hvis værdi er mindst 10 000 
000 EUR:
(a) koncessioner indgået af ordregivere 
med henblik på udførelse af aktiviteter 
omhandlet i bilag III

(b) koncessioner indgået af ordregivende 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 68
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, 
men mindre end 5 000 000 EUR, bortset 
fra sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 69
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, 
men mindre end 5 000 000 EUR, bortset 
fra sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28.

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi andrager mindst 4 000 000 EUR, 
men mindre end 5 000 000 EUR, bortset 
fra sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28.

Or. pl

Ændringsforslag 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, 
men mindre end 5 000 000 EUR, bortset 
fra sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28.

2. Koncessioner på tjenesteydelser med en 
løbetid på op til fem år, hvis værdi 
andrager mindst 2 500 000 EUR, men 
mindre end 5 000 000 EUR, bortset fra 
sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28. Koncessioner 
på tjenesteydelser med en løbetid på over 
fem år, hvis værdi andrager mindst 5 000 
000 EUR, men mindre end 10 000 000 
EUR, bortset fra sociale tjenesteydelser og 
andre specifikke tjenesteydelser, skal 
omfattes af kravet om bekendtgørelse af 
koncessionstildeling i henhold til artikel 
27 og 28.
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Or. en

Ændringsforslag 71
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes på grundlag af det samlede
beløb, der efter den ordregivende
myndigheds eller ordregiverens skøn skal 
betales, eksklusive moms, herunder
enhver form for optioner og eventuelle 
forlængelser af koncessionen.

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

Or. pl

Ændringsforslag 72
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes som værdien af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser i sin 
helhed, selvom de er købt gennem 
forskellige kontrakter, hvis kontrakterne 
er del af et enkelt projekt. Der er f.eks. 
tale om ét samlet projekt, når den 
ordregivende myndighed eller
ordregiveren på forhånd har planlagt og 
udformet det samlet, når de forskellige 
indkøbte elementer opfylder én samlet 
økonomisk og teknisk funktion, eller når 
de på anden måde er logisk forbundne.

Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes på grundlag af det samlede 
beløb, der efter den ordregivende
myndigheds eller ordregiverens skøn skal 
betales, eksklusive moms, herunder 
enhver form for optioner og eventuelle 
forlængelser af koncessionen.

Or. pl
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Ændringsforslag 73
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

3. Metoden til beregning af en koncessions
anslåede værdi må ikke vælges med det 
formål at udelukke koncessionen fra dette 
direktivs anvendelsesområde. Et projekt 
eller en række tjenester i helhed må 
således ikke deles med henblik på at 
udelukke det fra dette direktivs 
anvendelsesområde, medmindre det 
berettiges af objektive årsager.

3. Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes som værdien af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser i sin 
helhed, selvom de er købt gennem 
forskellige kontrakter, hvis kontrakterne 
er del af et enkelt projekt. Der er f.eks. 
tale om ét samlet projekt, når den 
ordregivende myndighed eller 
ordregiveren på forhånd har planlagt og 
udformet det samlet, når de forskellige 
indkøbte elementer opfylder én samlet 
økonomisk og teknisk funktion, eller når 
de på anden måde er logisk forbundne.
Hvis den ordregivende myndighed eller 
ordregiveren forudser præmier eller 
betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere, 
tager den hensyn hertil ved beregning af
koncessionens anslåede værdi.

Or. pl

Ændringsforslag 74
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den anslåede værdi skal være gældende 
på tidspunktet for afsendelsen af 
koncessionsbekendtgørelsen eller, såfremt 
der ikke kræves en sådan bekendtgørelse, 
på det tidspunkt, hvor den ordregivende 
myndighed eller ordregiveren indleder 
koncessionstildelingsproceduren ved at 
definere de grundlæggende karakteristika 

4. Metoden til beregning af en 
koncessions anslåede værdi må ikke 
vælges med det formål at udelukke 
koncessionen fra dette direktivs 
anvendelsesområde. Et projekt eller en 
række tjenester i helhed må således ikke 
deles med henblik på at udelukke det fra 
dette direktivs anvendelsesområde, 
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for den planlagte koncession. medmindre det berettiges af objektive 
årsager.

Or. pl

Ændringsforslag 75
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved 
beregning af den anslåede værdi tages 
hensyn til arbejdets værdi samt den 
anslåede samlede værdi af de til arbejdets 
udførelse nødvendige varer og 
tjenesteydelser, som stilles til 
entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige 
for arbejdets udførelse.

5. Den anslåede værdi skal være gældende 
på tidspunktet for afsendelsen af 
koncessionsbekendtgørelsen eller, såfremt 
der ikke kræves en sådan bekendtgørelse, 
på det tidspunkt, hvor den ordregivende 
myndighed eller ordregiveren indleder 
koncessionstildelingsproceduren ved at 
definere de grundlæggende karakteristika 
for den planlagte koncession.

Or. pl

Ændringsforslag 76
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved 
beregning af den anslåede værdi tages 
hensyn til arbejdets værdi samt den 
anslåede samlede værdi af de til arbejdets 
udførelse nødvendige varer og 
tjenesteydelser, som stilles til 

5. Ved vurdering af tærskelværdien er den 
anslåede værdi af koncessionen lig med
den anslåede samlede omsætning uden 
moms i kontraktens løbetid.
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entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige 
for arbejdets udførelse.

Or. {FR}fr

Begrundelse

Ofte dækker en koncessionskontrakt såvel bygge- og anlægsarbejder som tjenesteydelser. En 
koncession på bygge- og anlægsarbejder kan omfatte udnyttelse og ydelse af tjenester. En 
tjenesteydelseskoncession kan i kontraktens løbetid gøre det nødvendigt at udføre bygge- og 
anlægsarbejder. Metoden til beregning af en koncessions værdi bør være identisk for bygge-
og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner og i højere grad afspejle 
koncessionens afkast (dens omsætning).

Ændringsforslag 77
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når et påtænkt bygge- og
anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af 
tjenesteydelser kan medføre, at 
koncessioner tildeles samtidig i form af 
delkontrakter, skal den anslåede værdi af 
alle disse delkontrakter lægges til grund.

6. Ved offentlige bygge- og
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved 
beregning af den anslåede værdi tages 
hensyn til arbejdets værdi samt den 
anslåede samlede værdi af de til arbejdets 
udførelse nødvendige varer og 
tjenesteydelser, som stilles til 
entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige 
for arbejdets udførelse.

Or. pl

Ændringsforslag 78
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Når et påtænkt bygge- og 
anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af 
tjenesteydelser kan medføre, at 
koncessioner tildeles samtidig i form af 
delkontrakter, skal den anslåede værdi af
alle disse delkontrakter lægges til grund.

Or. pl

Ændringsforslag 79
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 80
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 81
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 82
Gaston Franco

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

I artikel 8, stk. 1, og i bilag V udelukkes aktiviteter, som allerede reguleres af andre 
sektordirektiver. Imidlertid forudsættes det i den foreslåede affattelse, at den økonomiske 
aktør er ordregiver, hvilket ikke er tilfældet for alle aktører, som udøver disse aktiviteter. Med 
ændringsforslaget genskabes en tekst, som svarer til direktivforslagets substans.

Ændringsforslag 83
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 84
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) når koncessionerne finansieres fuldt ud 
af en international organisation eller en 
international finansieringsinstitution.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 85
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 86
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på aftaler, hvorved staten eller den 
ordregivende myndighed eller 
ordregiveren tildeler en økonomisk aktør 
retten til at benytte visse offentlige 
områder eller ressourcer, hvis staten eller 
den ordregivende myndighed eller 
ordregiveren kun har fastlagt generelle 
betingelser for deres benyttelse uden at 
opnå bestemte bygge- og anlægsarbejder 
eller tjenesteydelser leveret af den 
økonomiske aktør.

Or. en

Ændringsforslag 87
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner om:

5. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner, som en 
ordregivende myndighed tildeler en anden 
ordregivende myndighed eller en 
sammenslutning af ordregivende 
myndigheder, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, der er tildelt dem i henhold til 
bekendtgjorte love eller administrative 
bestemmelser, der er forenelige med 
traktaten.
Dette direktiv finder desuden ikke 
anvendelse på:

Or. de
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Begrundelse

Svarer til formuleringen i artikel 18 i det aktuelle direktiv 2004/18 og præciserer, at 
medlemsstaterne fortsat i henhold til traktaten kan indrømme sådanne eksklusive rettigheder.

Ændringsforslag 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser udgår

Or. pl

Ændringsforslag 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 92
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 

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

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

Or. de

Begrundelse

Målsætningen om heller ikke at gøre kommunernes låntagning for enkel er rigtig. Men på 
dette område er der allerede tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og derfor ikke behov 
for lovgivning på EU-plan. Der skal fortsat sikres en vis fleksibilitet i forbindelse med 
kommunernes adgang til lån. Derfor skal transaktioner med henblik på penge- og 
kapitalanskaffelse fortsat være undtaget fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ansættelseskontrakter udgår

Or. pl

Ændringsforslag 94
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) tjenesteydelser inden for 
vandforsyning, vandbygningsprojekter, 
bortledning og rensning af spildevand.
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Or. de

Ændringsforslag 95
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) redningstjenester og civilbeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

For det første ses der ikke noget behov for lovgivning i dette direktiv, fordi der allerede findes 
passende gennemsigtige procedurer i den primære ret. For det andet risikerer man at 
forringe kvaliteten ved en kommercialisering af grænsefladen mellem redningstjenester og 
civilbeskyttelse, som i visse regioner er tæt forbundet med hinanden og henhører under 
området sikring mod risici.

Ændringsforslag 96
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) modeller for borgerinddragelse på 
energiområdet.

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, at kommunale borgerinddragelsesprojekter om vedvarende 
energiformer, som borgerne deltager i med deres private kapital, ikke er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 97
Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 98
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 99
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) 100 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
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pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. en

Ændringsforslag 100
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 101
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 102
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) 100 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

Or. en

Ændringsforslag 103
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 104
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 105
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Ændringsforslag 106
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 107
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) partnerskabets formål er i 
offentlighedens interesse at udføre en 
offentlig opgave, som påhviler offentlige
myndigheder, eller at udføre accessoriske 
aktiviteter i forbindelse med indkøb i 
henhold til artikel 2, stk. 17, der er 
nødvendige for udførelsen af den 
offentligretlige opgave i offentlighedens 
interesse. En samordning af opgaverne 
anses ligeledes for at være til stede, 
såfremt en lokal myndighed alene er 
forpligtet til at foretage betaling, på 
betingelse af, at det pågældende 
samarbejde sætter den lokale myndighed i 
stand til mere økonomisk eller mere 
effektivt at opfylde sine egne forpligtelser
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Or. de

Ændringsforslag 108
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 109
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til
offentlige interesser

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

Or. de

Ændringsforslag 110
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. pl

Ændringsforslag 111
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 112
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 113
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 114
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. de

Ændringsforslag 115
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-

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

investeringer i driften af bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital.

Or. en

Ændringsforslag 116
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 117
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 18 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandede koncessioner Blandede kontrakter

Or. pl

Ændringsforslag 118
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontrakter, der vedrører både 
tjenesteydelser og varer, indgås i henhold 
til dette direktiv, hvis den pågældende 
kontrakts primære genstand er 
tjenesteydelser, og hvis disse er 
koncessioner som defineret i artikel 2, stk. 
1, nr. 1.

1. Kontrakter, der omfatter både 
tjenesteydelser og varer, er omfattet af
dette direktiv, hvis den pågældende 
kontrakts primære genstand er
tjenesteydelser, og hvis disse er 
koncessioner som defineret i artikel 2, stk. 
1, nr. 1.

Or. pl

Ændringsforslag 119
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Ændringsforslag 120
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kontraktgenstanden er 
koncessioner, der er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre 
elementer, der ikke er omfattet af dette 
direktiv eller af direktiverne [erstatter 
direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF] eller 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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2009/81/EF, tildeles den del af 
kontrakten, som består af en koncession 
omfattet af dette direktiv, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv. Hvis de forskellige dele af 
kontrakten imidlertid ikke objektivt kan 
adskilles, afgøres anvendelsen af dette 
direktiv på grundlag af kontraktens 
primære genstand.

Or. pl

Ændringsforslag 121
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 122
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår
Tjenesteydelser vedrørende forskning og 
udvikling
1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner om forskning 
og udvikling med CPV-referencenumre 
73000000-2 til 73436000-7, bortset fra 
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73200000-4, 73210000-7 og 73220000-0, 
såfremt følgende to betingelser begge er 
opfyldt:
a) udbyttet udelukkende tilhører den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren til brug for egen virksomhed
b) tjenesteydelsen i fuldt omfang betales 
af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren.
2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
koncessioner om offentlige tjenesteydelser 
vedrørende forskning og udvikling med 
CPV-referencenumre 73000000-2 til 
73436000-7, bortset fra 73200000-4, 
73210000-7 eller 73220000-0, hvis en af 
ovenstående betingelser ikke er opfyldt.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 46 
vedrørende referencenumrene i denne 
artikel, når ændringer af CPV-
nomenklaturen skal afspejles i dette 
direktiv, og de ikke medfører ændring af 
anvendelsesområdet for dette direktiv.

Or. pl

Ændringsforslag 123
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 124
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere giver en beskrivelse af 
koncessionen, tildelingskriterierne og 
minimumskrav, der skal opfyldes, i 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at 
afgive tilbud eller i 
koncessionsdokumenterne. Oplysningerne 
skal gøre det muligt at identificere 
koncessionens karakter og omfang og give 
de økonomiske aktører mulighed for at 
beslutte, om de vil anmode om at deltage i 
koncessionstildelingsproceduren.
Beskrivelsen, tildelingskriterierne og 
minimumskravene ændres ikke i løbet af 
forhandlingerne.

1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere giver en beskrivelse af 
koncessionen, tildelingskriterierne og 
minimumskrav, der skal opfyldes, i 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at 
afgive tilbud eller i 
koncessionsdokumenterne. Oplysningerne 
skal gøre det muligt at identificere
koncessionens karakter og omfang og give 
de økonomiske aktører mulighed for at 
beslutte, om de vil anmode om at deltage i 
koncessionstildelingsproceduren.
Ordregivende myndigheder kan under 
proceduren, men inden modtagelse af 
tilbud, justere minimumskravene og
tildelingskriterierne uden at offentliggøre 
en generel rettelse, hvis ændringen ikke 
berører tilbudsgiverne. De ordregivende 
myndigheder informerer de pågældende 
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tilbudsgivere og fastlægger en rimelig 
forlængelse af tidsfristen.

Or. en

Begrundelse

Koncessionsregler skal være fleksible. Derfor skal det være muligt at foretage tilføjelser til 
tilbud under proceduren.

Ændringsforslag 126
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under koncessionstildelingen sikrer de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, at alle tilbudsgivere
behandles ens. De udøver især ikke 
forskelsbehandling ved at give oplysninger, 
som kan stille nogle tilbudsgivere bedre 
end andre.

2. Under koncessionstildelingen sikrer de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, at alle økonomiske aktører
behandles ens. De udøver især ikke 
forskelsbehandling ved at give oplysninger, 
som kan stille nogle økonomiske aktører
bedre end andre.

Or. pl

Ændringsforslag 127
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren begrænser 
antallet af ansøgere til et passende niveau, 
skal dette ske på en gennemsigtig måde og 
på grundlag af objektive kriterier, som er 
tilgængelige for alle interesserede 
økonomiske aktører.

3. Når den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren begrænser 
antallet af økonomiske aktører til et 
passende niveau, skal dette ske på en 
gennemsigtig måde og på grundlag af 
objektive kriterier, som er tilgængelige for 
alle interesserede økonomiske aktører.
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Or. pl

Ændringsforslag 128
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) De skal føre en skriftlig fortegnelse over 
formelle drøftelser og eventuelle andre 
foranstaltninger og begivenheder, der er 
relevante for 
koncessionstildelingsproceduren. Den skal 
især ved hjælp af alle passende midler 
sikre, at forhandlingerne kan spores.

e) De skal føre en fortegnelse over formelle 
drøftelser og eventuelle andre 
foranstaltninger og begivenheder, der er 
relevante for 
koncessionstildelingsproceduren, for ved 
hjælp af alle passende midler at sikre, at 
forhandlingerne kan spores.

Or. en

Ændringsforslag 129
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 130
Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når ansøgninger eller tilbud kun kan 
afgives efter et besøg på stedet eller efter 
gennemsyn på stedet af bilagsmateriale til 
koncessionsbetingelserne, skal fristen for 
indgivelse af ansøgninger om 
koncessionen forlænges, så alle berørte 
økonomiske aktører kan få adgang til alle 
oplysninger, der er nødvendige for at 
udforme en ansøgning eller et tilbud.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 131
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fristen for indgivelse af ansøgninger 
om en koncession kan reduceres med fem 
dage, hvis ordregiveren accepterer, at
ansøgninger kan indgives via elektroniske 
midler i overensstemmelse med artikel 25.

Or. pl

Ændringsforslag 132
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren skal i 

udgår
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koncessionsbekendtgørelsen eller -
dokumenterne angive den relative 
vægtning, den tildeler hvert af de i stk. 1 
opstillede kriterier, eller opstille disse 
kriterier i prioriteret rækkefølge med de 
vigtigste først.

Or. en

Ændringsforslag 133
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren skal i 
koncessionsbekendtgørelsen eller -
dokumenterne angive den relative 
vægtning, den tildeler hvert af de i stk. 1 
opstillede kriterier, eller opstille disse 
kriterier i prioriteret rækkefølge med de 
vigtigste først.

3. Den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren skal, hvis det 
skønnes ønskeligt, i 
koncessionsbekendtgørelsen eller -
dokumenterne angive den relative 
vægtning, den tildeler hvert af de i stk. 1 
opstillede kriterier, eller opstille disse 
kriterier i prioriteret rækkefølge med de 
vigtigste først.

Or. fr

Begrundelse

Vægtningen sikrer ikke i sig selv en upartisk procedure, men hæmmer blot den ordregivende 
myndighed. Denne ændrings indflydelse på de fornyelsesprocedurer, som skal iværksættes, er 
uvis.  Vægtningen eller klassificeringen af kriterierne efter betydning kan føre til en 
prioritering af økonomiske kriterier for koncessionsgiverens afkast på bekostning af 
tilbuddenes energi- og miljøaspekter i vandkraftkoncessioner.

Ændringsforslag 134
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
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Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ordregiveren eller den ordregivende 
myndighed udelukker økonomiske aktører 
etableret i lande uden for EU fra 
deltagelse i en koncession, hvis 
retsforskrifterne i det pågældende land 
ikke tillader en økonomisk aktør etableret 
i EU at ansøge om en tilsvarende 
koncession eller pålægger denne 
restriktioner. 

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres gensidighedsprincippet fra reglerne for international 
handel i adgangen til koncessioner. Ændringsforslaget udelukker økonomiske aktører 
etableret i lande uden for EU, hvor der er forbud mod eller restriktioner for europæiske 
økonomiske aktørers adgang til koncessioner.

Ændringsforslag 135
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Ordregiveren eller den ordregivende 
myndighed kan, såfremt det er anført i 
koncessionsbekendtgørelsen eller de 
tilknyttede dokumenter, udelukke 
økonomiske aktører etableret i lande uden 
for EU fra deltagelse i en koncession, hvis 
retsforskrifterne i det pågældende land 
ikke tillader en økonomisk aktør etableret 
i EU at ansøge om en tilsvarende 
koncession eller pålægger denne 
restriktioner.

Or. fr
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres gensidighedsprincippet fra reglerne for international 
handel i adgangen til koncessioner. Ændringsforslaget gør det muligt at udelukke økonomiske 
aktører etableret i lande uden for EU, hvor der er forbud mod eller restriktioner for 
europæiske økonomiske aktørers adgang til koncessioner.

Ændringsforslag 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 137
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren angiver i det i 
stk. 4 omhandlede tilfælde i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at afgive bud eller i 
koncessionsdokumenterne, hvordan den 
relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er 
valgt med henblik på at afgøre, hvilket 
tilbud der er det økonomisk mest 
fordelagtige.

5. Den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren angiver eventuelt
i det i stk. 4 omhandlede tilfælde i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at afgive bud eller i 
koncessionsdokumenterne, hvordan den 
relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er 
valgt med henblik på at afgøre, hvilket 
tilbud der er det økonomisk mest 
fordelagtige.

Or. fr
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Ændringsforslag 138
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pl

Ændringsforslag 139
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår. Medlemsstaterne sikrer, at 
der ikke forskelsbehandles i forhold til 
arbejdsvilkår og lønninger og mellem 
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personer, der er ansat af 
underentreprenører, og personer, der er 
ansat af tilbudsgivere.

Or. ro

Ændringsforslag 140
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42 udgår
Ændring af koncessioner i deres 
gyldighedsperiode
1. En væsentlig ændring af 
bestemmelserne i en koncession i dens 
gyldighedsperiode betragtes som en ny 
tildeling som defineret i dette direktiv og 
kræver en ny 
koncessionstildelingprocedure i 
overensstemmelse med dette direktiv.
2. En ændring af en koncession i dens 
gyldighedsperiode anses for væsentlig i 
medfør af stk. 1, hvis ændringen bevirker, 
at koncessionen er væsentligt forskellig 
fra den oprindelige kontrakt. Med 
forbehold af stk. 3 og 4 anses ændringen 
for væsentlig, såfremt en af følgende 
betingelser er opfyldt:
a) ændringen indfører betingelser, som 
ville have givet mulighed for at vælge 
andre ansøgere end de oprindeligt 
udvalgte eller mulighed for at tildele 
koncessionen til en anden ansøger eller 
tilbudsgiver, hvis de havde været en del af 
den oprindelige 
koncessionstildelingsprocedure
b) ændringen ændrer koncessionens 
økonomiske balance til fordel for 
koncessionshaveren eller
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c) ændringen medfører en betydelig 
udvidelse af koncessionens 
anvendelsesområde til at omfatte bygge-
og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
varer, der oprindeligt ikke var omfattet.
3. Udskiftning af en koncessionshaver 
udgør en væsentlig ændring som defineret 
i stk. 1.
Første afsnit finder imidlertid ikke 
anvendelse i tilfælde af en universel eller 
delvis efterfølgelse af en anden 
økonomisk aktør, der opfylder de kriterier 
for kvalitativ udvælgelse, der var 
gældende for den oprindelige entreprenør, 
efter omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens eller på grundlag af en 
kontraktbestemmelse, såfremt dette ikke 
medfører andre væsentlige ændringer af 
koncessionen og ikke har til formål at 
omgå anvendelsen af dette direktiv.
4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis 
værdien ikke overstiger grænserne fastsat 
i artikel 5, og er under 5 % af den 
oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved kontraktens 
generelle karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.
5. Ændringer af koncessionen betragtes 
ikke som væsentlige som defineret i stk. 1, 
hvis de er omhandlet i 
koncessionsdokumenterne i form af klare, 
præcise og utvetydige revisionsklausuler 
eller -muligheder. Sådanne klausuler skal 
angive omfang og karakter af mulige 
ændringer eller muligheder samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes. 
De omfatter ikke ændringer eller 
muligheder, der kan ændre koncessionens 
overordnede karakter.
6. Uanset stk. 1, kræver en væsentlig 
ændring ikke en ny koncessionstildeling, 
når følgende kumulative betingelser er 
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opfyldt:
d) behovet for ændring er opstået som 
følge af omstændigheder, som en 
omhyggelig ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver ikke kunne 
forudse 
e) ændringen ikke ændrer koncessionens 
overordnede karakter
f) koncessionen tildeles af ordregivende 
myndigheder i en situation, hvor en 
eventuel prisstigning ikke udgør mere end 
50 % af værdien af den oprindelige 
koncession.
Ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere offentliggør sådanne 
ændringer i Den Europæiske Unions 
Tidende. Denne bekendtgørelse skal 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII, og offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 28.
7. De ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne må ikke ændre 
koncessionen, hvis:
a) ændringen har til formål at afhjælpe 
koncessionshaverens manglende 
resultater eller konsekvenserne heraf, hvis 
dette kan ske gennem håndhævelse af 
kontraktlige forpligtelser
b) ændringen har til formål at 
kompensere for prisstigninger, som er 
resultatet af prissvingninger, der i 
betydeligt omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse, og som 
koncessionsindehaveren har taget højde 
for (hedging).

Or. pl

Ændringsforslag 141
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) ændringen ændrer koncessionens 
økonomiske balance til fordel for 
koncessionshaveren, undtagen hvis dette 
skyldes genopretning af koncessionens 
økonomiske og finansielle balance efter 
en ubalance, der er opstået som følge af 
den ordregivende myndigheds handlinger
eller

Or. en

Ændringsforslag 142
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 udgår
Opsigelse af koncessioner
Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere under 
de betingelser, der er fastlagt ved 
gældende nationale lovgivning, kan 
ophæve en koncession i dens 
gyldighedsperiode, hvis en af følgende 
betingelser er opfyldt:
a) undtagelserne, jf. artikel 15, gælder 
ikke længere efter privat deltagelse i den 
juridiske person, kontrakten er tildelt i 
henhold til artikel 15, stk. 4
b) en ændring af koncessionen udgør en 
ny tildeling som defineret i artikel 42
c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne, 
fordi en ordregivende myndighed 
henholdsvis en ordregiver fra den 
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pågældende medlemsstat har tildelt den 
pågældende koncession uden at overholde 
sine forpligtelser i henhold til traktaterne 
og dette direktiv.

Or. pl

Ændringsforslag 143
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 43 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ba) manglende opfyldelse af 
forpligtelserne i henhold til 
koncessionskontrakten

Or. ro

Ændringsforslag 144
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringerne af direktiv 89/665/EØF og 
92/13/EØF indsættes i disse tekster, senest 
når dette direktiv træder i kraft.

Or. fr


