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Ändringsförslag 56
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Avsaknaden av tydliga regler på 
unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda offentliga 
medel så att EU:s invånare kan dra nytta av 
kvalitetstjänster till bästa pris. En lämplig 
rättslig ram för tilldelning av koncessioner 
skulle garantera ett effektivt och icke-
diskriminerande marknadstillträde för alla 
ekonomiska aktörer i unionen samt 
rättssäkerhet, vilket gynnar offentliga 
investeringar i infrastrukturer och 
strategiska tjänster för invånarna.

(1) Avsaknaden av tydliga regler på 
unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda offentliga 
medel så att EU:s invånare kan dra nytta av 
kvalitetstjänster till bästa pris. En lämplig, 
balanserad och flexibel rättslig ram för 
tilldelning av koncessioner skulle garantera 
ett effektivt och icke-diskriminerande 
marknadstillträde för alla ekonomiska 
aktörer i unionen samt rättssäkerhet, vilket 
gynnar offentliga investeringar i 
infrastrukturer och strategiska tjänster för 
invånarna.

Or. en

Ändringsförslag 57
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs regler om 1. I detta direktiv fastställs regler för 
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upphandlingsförfaranden för 
upphandlande myndigheter och enheter i 
samband med koncessioner vars värde 
uppskattas till minst de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 5.

upphandlande myndigheter och enheter om 
tilldelning av koncessioner vars värde 
uppskattas till minst de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 5.

Or. pl

Ändringsförslag 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Koncessioner under tröskelvärdet får 
tilldelas efter ömsesidig överenskommelse.

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör endast vara tillämpligt på koncessioner som påverkar den inre marknaden.

Ändringsförslag 59
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande av 
andra typer av tjänster än dem som avses i 
punkterna 2 och 4, där ersättningen för de 
tjänster som ska tillhandahållas endast 
utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande av 
andra typer av tjänster än utförande av 
byggentreprenad i den mening som avses i 
punkt 5, där ersättningen för de tjänster 
som ska tillhandahållas endast utgörs av 
rätten att utnyttja de tjänster som är 
föremål för kontraktet eller av dels en 
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sådan rätt, dels betalning.

Or. pl

Ändringsförslag 60
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) anbudssökande: en ekonomisk aktör 
som har ansökt om att få delta i eller har 
inbjudits att delta i ett förfarande för 
koncessionstilldelning.

(8) anbudssökande: en ekonomisk aktör 
som har ansökt om att få delta i ett 
förfarande för koncessionstilldelning.

Or. pl

Ändringsförslag 61
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk 
eller tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 
och 1.7 ska innebära att den väsentliga 
driftsrisken överförs till 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta den väsentliga driftsrisken 
om denne inte är garanterad att få tillbaka 
de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av det byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av de tjänster som är 
föremål för koncessionen.

2. Koncessionstilldelning ska innebära att 
den väsentliga driftsrisken överförs till 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta den väsentliga driftsrisken 
om denne inte är garanterad att få tillbaka 
de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av det byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av de tjänster som är 
föremål för koncessionen.

Or. pl
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Ändringsförslag 62
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 och 1.7 
ska innebära att den väsentliga driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om denne inte är 
garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstått 
under utnyttjandet av det byggnadsverk 
eller tillhandahållandet av de tjänster som 
är föremål för koncessionen.

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 och 1.7 
ska innebära att den väsentliga driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om denne inte är 
garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstått 
under utnyttjandet av det byggnadsverk 
eller tillhandahållandet av de tjänster som 
är föremål för koncessionen, utom när 
denna bristande avkastning direkt kan 
hänföras till den upphandlande 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 63
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna ekonomiska risk kan bestå av något 
av följande:

Denna ekonomiska risk kan i synnerhet
bestå av något av följande:

Or. pl



AM\911538SV.doc 7/48 PE494.715v01-00

SV

Ändringsförslag 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Risk i samband med tillgång till den 
infrastruktur som tillhandahålls av 
koncessionshavaren eller som används 
för att tillhandahålla tjänsterna till 
användarna.

b) Risk för insolvens hos användarna av 
tjänster eller byggnadsverk.

Or. pl

Ändringsförslag 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro:

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro för koncessioner 
med en löptid på upp till fem år:

Or. en

Motivering

Koncessioner kan ha olika löptid. För långsiktiga koncessioner räcker det inte alltid med ett 
tröskelvärde på 5 000 000 för att den inre marknaden ska påverkas. Därför måste det införas 
en tidskomponent i villkoren.
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Ändringsförslag 66
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro:

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår
till minst 8 000 000 euro:

Or. de

Motivering

Eftersom tröskelvärdet ofta överskrids till följd av de långa löptiderna bör det höjas, även om 
detta inte påverkar den inre marknaden.

Ändringsförslag 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv ska tillämpas på 
följande typer av koncessioner vars värde 
uppgår till minst 10 000 000 euro för 
koncessioner med en löptid på mer än fem 
år:
a) Koncessioner som ingås av 
upphandlande enheter för utövande av 
någon av de verksamheter som avses i 
bilaga III.
b) Koncessioner som ingås av 
upphandlande myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tjänstekoncessioner som uppgår till 
ett värde av minst 2 500 000 euro, men 
mindre än 5 000 000 euro, förutom 
sociala tjänster och andra specifika 
tjänster, ska ett meddelande om 
koncessionstilldelning i enlighet med 
artiklarna 27 och 28 offentliggöras.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 69
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tjänstekoncessioner som uppgår till 
ett värde av minst 2 500 000 euro, men 
mindre än 5 000 000 euro, förutom sociala 
tjänster och andra specifika tjänster, ska ett 
meddelande om koncessionstilldelning i 
enlighet med artiklarna 27 och 28 
offentliggöras.

2. För tjänstekoncessioner som uppgår till 
ett värde av minst 4 000 000 euro, men 
mindre än 5 000 000 euro, förutom sociala 
tjänster och andra specifika tjänster, ska ett 
meddelande om koncessionstilldelning i 
enlighet med artiklarna 27 och 28 
offentliggöras.

Or. pl
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Ändringsförslag 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tjänstekoncessioner som uppgår till 
ett värde av minst 2 500 000 euro, men 
mindre än 5 000 000 euro, förutom sociala 
tjänster och andra specifika tjänster, ska ett 
meddelande om koncessionstilldelning i 
enlighet med artiklarna 27 och 28 
offentliggöras.

2. För tjänstekoncessioner som har en 
löptid på upp till fem år och uppgår till ett 
värde av minst 2 500 000 euro, men mindre 
än 5 000 000 euro, förutom sociala tjänster 
och andra specifika tjänster, ska ett 
meddelande om koncessionstilldelning i 
enlighet med artiklarna 27 och 28 
offentliggöras. För tjänstekoncessioner 
som har en löptid på mer än fem år och 
som uppgår till ett värde av minst 
5 000 000 euro, men mindre än 
10 000 000 euro, förutom sociala tjänster 
och andra specifika tjänster, ska ett 
meddelande om koncessionstilldelning i 
enlighet med artiklarna 27 och 28 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 71
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beräkningen av det uppskattade värdet 
av en koncession ska grundas på det 
totala belopp exklusive mervärdesskatt
som ska betalas enligt den upphandlande 
myndighetens eller enhetens egen 
uppskattning, inbegripet varje form av 
option och förlängning av koncessionens 
varaktighet.

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

Or. pl



AM\911538SV.doc 11/48 PE494.715v01-00

SV

Ändringsförslag 72
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det uppskattade värdet av en koncession 
ska beräknas som värdet på 
entreprenaden eller tjänsterna i sin 
helhet, även om de köps genom olika 
kontrakt om kontrakten ingår i ett och 
samma projekt. Indikationer på att det rör 
sig om ett enda projekt kan exempelvis 
vara att den upphandlande myndigheten
eller enheten dessförinnan genomfört en 
samlad planering och utformning, att de 
olika inköpta beståndsdelarna fyller en 
och samma ekonomiska och tekniska 
funktion eller att de i övrigt är logiskt 
förknippade med varandra.

2. Beräkningen av det uppskattade värdet 
av en koncession ska grundas på det totala 
belopp exklusive mervärdesskatt som ska 
betalas enligt den upphandlande 
myndighetens eller enhetens egen 
uppskattning, inbegripet varje form av 
option och förlängning av koncessionens 
varaktighet.

Or. pl

Ändringsförslag 73
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Metoden för beräkning av det 
uppskattade värdet av en koncession får 
inte väljas i syfte att undanta 
koncessionen från detta direktivs 
tillämpningsområde. Ett 
byggentreprenadprojekt eller ett projekt 
som består av enbart tjänster får inte 
delas upp för att förhindra att 
upphandlingen omfattas av detta direktiv, 
såvida inte detta är motiverat av objektiva 
skäl.

3. Det uppskattade värdet av en 
koncession ska beräknas som värdet på 
entreprenaden eller tjänsterna i sin 
helhet, även om de köps genom olika 
kontrakt om kontrakten ingår i ett och 
samma projekt. Indikationer på att det rör 
sig om ett enda projekt kan exempelvis 
vara att den upphandlande myndigheten 
eller enheten dessförinnan genomfört en 
samlad planering och utformning, att de 
olika inköpta beståndsdelarna fyller en 
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och samma ekonomiska och tekniska 
funktion eller att de i övrigt är logiskt 
förknippade med varandra.
Om den upphandlande myndigheten eller 
enheten planerar för premier eller 
utbetalningar till anbudssökande eller 
anbudsgivare ska den beakta dessa när 
den beräknar det uppskattade värdet av 
koncessionen.

Or. pl

Ändringsförslag 74
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna uppskattning ska gälla vid den 
tidpunkt då koncessionsmeddelandet 
skickas ut eller, om ett sådant meddelande 
inte krävs, vid den tidpunkt då den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
inleder förfarandet för 
koncessionstilldelning, särskilt genom att 
definiera väsentliga egenskaper hos den 
avsedda koncessionen.

4. Metoden för beräkning av det 
uppskattade värdet av en koncession får 
inte väljas i syfte att undanta 
koncessionen från detta direktivs 
tillämpningsområde. Ett 
byggentreprenadprojekt eller ett projekt 
som består av enbart tjänster får inte 
delas upp för att förhindra att 
upphandlingen omfattas av detta direktiv, 
såvida inte detta är motiverat av objektiva 
skäl.

Or. pl

Ändringsförslag 75
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 

5. Denna uppskattning ska gälla vid den 
tidpunkt då koncessionsmeddelandet 
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värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och 
tjänster som den upphandlande 
myndigheten eller enheten tillhandahåller 
entreprenören, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att utföra 
byggentreprenaderna.

skickas ut eller, om ett sådant meddelande 
inte krävs, vid den tidpunkt då den 
upphandlande myndigheten eller enheten
inleder förfarandet för 
koncessionstilldelning, särskilt genom att 
definiera väsentliga egenskaper hos den 
avsedda koncessionen.

Or. pl

Ändringsförslag 76
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För offentliga koncessioner för 
byggentreprenader och byggkoncessioner 
ska det uppskattade värdet innefatta både 
kostnaden för byggentreprenaderna och 
det högsta uppskattade värdet av de varor 
och tjänster som den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
tillhandahåller entreprenören under 
förutsättning att de är nödvändiga för att 
utföra byggentreprenaderna.

5. Vid bedömningen av tröskelvärdet ska 
det uppskattade värdet av koncessionen 
vara lika med den sammanlagda 
omsättningen, beräknad efter avdrag för 
skatt, under kontraktets löptid.

Or. fr

Motivering

Koncessionskontrakt omfattar ofta både byggentreprenader och tjänster. En byggkoncession 
kan omfatta rätten att utnyttja eller tillhandahålla tjänster. En tjänstekoncession kan innebära 
att byggentreprenader behöver utföras under kontraktets löptid. Metoden för att beräkna 
värdet på koncessionen måste vara likadan för byggkoncessioner och tjänstekoncessioner och 
bör framför allt återspegla ersättningen för koncessionen (dess omsättning).
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Ändringsförslag 77
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en planerad byggentreprenad eller 
upphandling av tjänster kan innebära att 
flera koncessioner tilldelas samtidigt i 
form av separata delkontrakt, ska det 
uppskattade totala värdet av samtliga 
delkontrakt beaktas.

6. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och 
tjänster som den upphandlande 
myndigheten eller enheten tillhandahåller
entreprenören, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att utföra 
byggentreprenaderna.

Or. pl

Ändringsförslag 78
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Om en planerad byggentreprenad eller 
upphandling av tjänster kan innebära att 
flera koncessioner tilldelas samtidigt i 
form av separata delkontrakt, ska det 
uppskattade totala värdet av samtliga 
delkontrakt beaktas.

Or. pl
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Ändringsförslag 79
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 80
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 81
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 82
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

unionens sektorslagstiftning om förvaltning 
av nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III.

Or. fr

Motivering

I artikel 8.1 och i bilaga V konstateras att verksamheter som redan regleras av andra 
sektorsdirektiv inte ska omfattas. Men enligt formuleringen i det här förslaget förutsätts att 
den ekonomiska aktören är en upphandlande enhet, vilket inte gäller för samtliga aktörer som 
bedriver dessa verksamheter. Genom ändringsförslaget går det att skapa en text som är 
förenlig med förslagets grundläggande syfte.

Ändringsförslag 83
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 84
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om koncessioner helt finansieras av en 
internationell organisation eller ett 
internationellt finansinstitut.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 85
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en koncession i en betydande 
utsträckning medfinansieras av en 
internationell organisation eller ett 
internationellt finansinstitut ska parterna 
vid tillämpningen av första stycket d enas 
om tillämpliga förfaranden för 
koncessionstilldelning, vilka ska stå i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
fördraget.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 86
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
avtal varigenom staten eller den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
tilldelar en ekonomisk aktör rätt att 
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utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, i de fall då staten eller den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
endast fastställer allmänna villkor för hur 
de ska användas utan att gynnas av de 
specifika byggentreprenader eller tjänster 
som tillhandahålls av den ekonomiska 
aktören.

Or. en

Ändringsförslag 87
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner för

5. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet tilldelas en 
annan upphandlande myndighet eller en 
sammanslutning av upphandlande 
myndigheter på grundval av en ensamrätt 
som dessa innehar enligt offentliggjorda 
lagar eller andra författningar som är 
förenliga med fördraget.
Detta direktiv ska inte heller tillämpas på

Or. de

Motivering

Detta motsvarar lydelsen i artikel 18 i gällande direktiv 2004/18 och klargör att 
medlemsstaterna får fortsätta att bevilja sådana ensamrätter i enlighet med EU-fördraget.

Ändringsförslag 88
Jolanta Emilia Hibner

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

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

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skiljemanna- och förlikningsuppdrag, utgår

Or. pl
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Ändringsförslag 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 92
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Strävan att inte vilja göra det enkelt för kommunerna att ta lån är helt riktig. Men för detta 
finns det redan tillräckligt med säkerhetsåtgärder och det behöver inte regleras på europeisk 
nivå. En viss flexibilitet måste fortfarande tillämpas när det gäller kommunernas 
kreditanskaffning. Transaktioner för att tillföra pengar och kapital ska därför även 
fortsättningsvis vara undantagna från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anställningskontrakt, utgår

Or. pl

Ändringsförslag 94
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) tjänster som rör vattenförsörjning, 
vattenbyggnadsprojekt samt bortföring 
och rening av avloppsvatten,

Or. de

Ändringsförslag 95
Hermann Winkler

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

gb) räddningstjänst och civilskydd,

Or. de

Motivering

Å ena sidan föreligger det inget regleringsbehov i detta direktiv, eftersom det redan finns 
transparenta förfaranden i enlighet med primärrätten. Å andra sidan finns det en risk att 
kvaliteten går förlorad till följd av att man kommersialiserar just skärningspunkten mellan 
räddningstjänst och civilskydd, som är nära sammanlänkad i vissa regioner och ska hänföras 
till området riskprevention.

Ändringsförslag 96
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) modeller för medborgardeltagande 
inom energiområdet,

Or. de

Motivering

Det bör förtydligas att kommunala medborgardeltagandeprojekt för förnybar energi där 
medborgare går in med sitt privata kapital inte ingår i direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 97
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



PE494.715v01-00 24/48 AM\911538SV.doc

SV

elektroniskt nät.

Or. pl

Ändringsförslag 98
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 99
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 100
Hermann Winkler
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 101
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 102
Adina-Ioana Vălean

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



PE494.715v01-00 26/48 AM\911538SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) 100 procent av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de kontrollerande 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter eller enheter utövar kontroll 
över.

Or. en

Ändringsförslag 103
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 104
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 105
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Ändringsförslag 106
Judith A. Merkies
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 107
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Syftet med partnerskapet är 
fullgörandet av en gemensam uppgift i det 
allmännyttiga intresset som tilldelats
offentliga myndigheter, eller
genomförandet av en stödverksamhet för 
inköp enligt artikel 2.17, som är 
nödvändigt för fullgörandet av den 
gemensamma uppgiften i det 
allmännyttiga intresset. En 
sammanslagning av uppgifter ska också 
anses föreligga om en kommun endast är 
skyldig att betala, förutsatt att samarbetet 
gör det möjligt för kommunen att fullgöra 
sina egna förpliktelser mer ekonomiskt 
eller effektivt.

Or. de

Ändringsförslag 108
Judith A. Merkies



AM\911538SV.doc 29/48 PE494.715v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 109
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med det allmännyttiga 
intresset.

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

Or. de

Ändringsförslag 110
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pl
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Ändringsförslag 111
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 112
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 113
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det finns inget privat deltagande i 
någon av de berörda upphandlande 

utgår
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myndigheterna eller enheterna.

Or. de

Ändringsförslag 114
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Ändringsförslag 115
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 116
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 117
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Blandade koncessioner Blandade kontrakt

Or. pl

Ändringsförslag 118
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kontrakt som avser både tjänster och 
varor ska tilldelas i enlighet med detta 
direktiv om huvudföremålet för den 
berörda upphandlingen är tjänster och om 

1. På kontrakt som avser både tjänster och 
varor ska detta direktiv tillämpas om 
huvudföremålet för den berörda 
upphandlingen är tjänster och om 



AM\911538SV.doc 33/48 PE494.715v01-00

SV

kontrakten är koncessioner i den mening 
som avses i artikel 2.1.1.

kontrakten är koncessioner i den mening 
som avses i artikel 2.1.1.

Or. pl

Ändringsförslag 119
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 120
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl
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Ändringsförslag 121
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 122
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 utgår
Forsknings- och utvecklingstjänster

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
tjänstekoncessioner för forsknings- och 
utvecklingstjänster med följande 
CPV-referensnummer: 73000000-2 till 
73436000-7, förutom 73200000-4, 
73210000-7 eller 73220000-0, förutsatt att 
båda av de följande villkoren är 
uppfyllda:
a) De är uteslutande till nytta för en 
upphandlande myndighet eller enhet i 
dess egen verksamhet.
b) Den tillhandahållna tjänsten betalas 
uteslutande av den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten.
2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
offentliga tjänstekoncessioner för 



AM\911538SV.doc 35/48 PE494.715v01-00

SV

forsknings- och utvecklingstjänster med 
följande CPV-referensnummer: 
73000000-2 till 73436000-7, förutom 
73200000-4, 73210000-7 eller 
73220000-0, när något av de ovanstående 
villkoren inte är uppfyllt.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 46 
med avseende på referensnumren i denna 
artikel, närhelst ändringar av 
CPV-nomenklaturen måste avspeglas i 
detta direktiv och de inte medför någon 
förändring av direktivets 
tillämpningsområde.

Or. pl

Ändringsförslag 123
Adina-Ioana Vălean

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

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.

– det är irrelevant för koncessionen och 
inte uppfyller den upphandlande 
myndighetens eller enhetens krav, så som 
dessa anges i koncessionsdokumenten.

Or. en

Ändringsförslag 124
Hermann Winkler

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 

utgår
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till minst 2 500 000 euro, med undantag 
endast för de sociala tjänster och andra 
särskilda tjänster som avses i artikel 17.

Or. de

Ändringsförslag 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter och enheter 
ska i meddelandet om upphandling, i 
inbjudan att lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten beskriva 
koncessionen, tilldelningskriterierna samt 
de minimikrav som ska uppfyllas. 
Uppgifterna måste göra det möjligt att 
identifiera koncessionens beskaffenhet och 
omfattning så att ekonomiska aktörer kan 
besluta om de ska begära att få delta i 
förfarandet för koncessionstilldelning. 
Beskrivningen, tilldelningskriterierna och 
minimikraven får inte ändras under 
förhandlingarnas gång.

1. Upphandlande myndigheter och enheter 
ska i meddelandet om upphandling, i 
inbjudan att lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten beskriva 
koncessionen, tilldelningskriterierna samt 
de minimikrav som ska uppfyllas. 
Uppgifterna måste göra det möjligt att 
identifiera koncessionens beskaffenhet och 
omfattning så att ekonomiska aktörer kan 
besluta om de ska begära att få delta i 
förfarandet för koncessionstilldelning. 
Upphandlande myndigheter får under 
förfarandet, men innan anbuden tas emot, 
ändra minimikraven och
tilldelningskriterierna utan att 
offentliggöra en rättelse, om ändringen i 
fråga inte påverkar de anbudssökande. De 
upphandlande myndigheterna bör 
underrätta de berörda anbudssökandena 
om ändringen och sörja för en rimlig 
förlängning av tidsfristen för inlämning 
av anbud.

Or. en

Motivering

Koncessionsbestämmelserna måste vara flexibla. Därför ska det vara möjligt att göra tillägg i 
anbudet under förfarandet.
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Ändringsförslag 126
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphandlande myndigheter och enheter 
ska under koncessionstilldelningen 
garantera likabehandling av samtliga 
anbudsgivare. De får framför allt inte 
lämna ut information på ett 
diskriminerande sätt som kan gynna vissa 
anbudsgivare i förhållande till andra.

2. Upphandlande myndigheter och enheter 
ska under koncessionstilldelningen 
garantera likabehandling av samtliga 
ekonomiska aktörer. De får framför allt 
inte lämna ut information på ett 
diskriminerande sätt som kan gynna vissa 
ekonomiska aktörer i förhållande till 
andra.

Or. pl

Ändringsförslag 127
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten begränsar antalet sökande till 
en lämplig nivå, ska detta ske på ett öppet 
sätt och på grundval av objektiva kriterier 
som är tillgängliga för alla berörda 
ekonomiska aktörer.

3. Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten begränsar antalet ekonomiska 
aktörer till en lämplig nivå, ska detta ske 
på ett öppet sätt och på grundval av 
objektiva kriterier som är tillgängliga för 
alla berörda ekonomiska aktörer.

Or. pl

Ändringsförslag 128
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 5 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

e) Upphandlande myndigheter eller enheter 
ska upprätta en förteckning över formella 
överläggningar samt alla andra åtgärder 
och händelser av betydelse för 
koncessionstilldelningen, för att med alla 
lämpliga medel se till att förhandlingarna 
är spårbara.

Or. en

Ändringsförslag 129
Jolanta Emilia Hibner

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. pl

Ändringsförslag 130
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ansökningar eller anbud kan 
lämnas först efter ett besök på platsen 
eller efter granskning på plats av 
underlagen för koncessionsdokumenten, 

utgår
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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. pl

Ändringsförslag 131
Jolanta Emilia Hibner

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 
koncessionsansökningar får minskas med 
fem dagar om den upphandlande enheten 
godtar att ansökan lämnas med hjälp av 
elektroniska medel i överensstämmelse 
med artikel 25.

Or. pl

Ändringsförslag 132
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten eller 
enheten ska i koncessionsmeddelandet 
eller koncessionsdokumenten ange hur de 
olika kriterierna enligt punkt 1 kommer 
att viktas inbördes eller förteckna 
kriterierna i fallande prioritetsordning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 133
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten eller 
enheten ska i koncessionsmeddelandet 
eller koncessionsdokumenten ange hur de 
olika kriterierna enligt punkt 1 kommer att 
viktas inbördes eller förteckna kriterierna i 
fallande prioritetsordning.

3. Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten anser att det är lämpligt ska
denna i koncessionsmeddelandet eller 
koncessionsdokumenten ange hur de olika 
kriterierna enligt punkt 1 kommer att viktas 
inbördes eller förteckna kriterierna i 
fallande prioritetsordning.

Or. fr

Motivering

Viktningen garanterar i sig inte att förfarandet blir opartiskt utan begränsar endast den 
upphandlande myndigheten. Det är osäkert hur ändringen kommer att påverka de 
förnyelseförfaranden som ska inledas. Viktning eller klassificering av kriterier beroende på 
hur viktiga de är kan leda till att det ekonomiska kriteriet ersättning till koncessionsgivaren 
främjas på energi- och miljöaspekternas bekostnad i anbuden på vattenkraftskoncessioner.

Ändringsförslag 134
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den upphandlande myndigheten eller 
enheten ska utesluta en ekonomisk aktör 
som är etablerad i ett land som inte är 
medlemsstat i Europeiska unionen från 
att delta i ett koncessionsförfarande om de 
rättsliga bestämmelser som gäller i det 
land där aktören är etablerad förbjuder 
eller hindrar en ekonomisk aktör som är 
etablerad i Europeiska unionen att lägga 
anbud på en liknande koncession. 

Or. fr



AM\911538SV.doc 41/48 PE494.715v01-00

SV

Motivering

Enligt detta ändringsförslag ska principen om ömsesidighet införas enligt internationella 
handelsregler för möjlighet att delta i koncessionsförfaranden. Genom detta ändringsförslag 
utesluts ekonomiska aktörer som är etablerade i icke-EU-medlemsstater där det finns förbud 
mot eller begränsningar för EU:s ekonomiska aktörers möjligheter att få koncessioner.

Ändringsförslag 135
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Den upphandlande myndigheten eller 
enheten får, förutsatt att detta anges i 
koncessionsmeddelandet eller i 
tillhörande dokumentation, utesluta en 
ekonomisk aktör som är etablerad i ett 
land som inte är medlemsstat i 
Europeiska unionen från att delta i ett 
koncessionsförfarande om de rättsliga 
bestämmelser som gäller i det land där 
aktören är etablerad förbjuder eller 
hindrar en ekonomisk aktör som är 
etablerad i Europeiska unionen att lägga 
anbud på en liknande koncession.

Or. fr

Motivering

Enligt detta ändringsförslag ska principen om ömsesidighet införas enligt internationella 
handelsregler för möjlighet att delta i koncessionsförfaranden. Genom detta ändringsförslag 
blir det möjligt att utesluta ekonomiska aktörer som är etablerade i icke-EU-medlemsstater 
där det finns förbud mot eller begränsningar för EU:s ekonomiska aktörers möjligheter att få 
koncessioner.

Ändringsförslag 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led a
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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, sociala 
kriterier, miljöegenskaper och innovativ 
karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 137
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I det fall som avses i punkt 4 ska den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten i meddelandet om 
upphandling, i inbjudan att lämna anbud 
eller i koncessionshandlingarna ange hur 
de olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes vid bedömningen av vilket anbud 
som är det mest ekonomiskt fördelaktiga.

5. I det fall som avses i punkt 4 ska den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten i meddelandet om 
upphandling, i inbjudan att lämna anbud 
eller i koncessionshandlingarna i 
förekommande fall ange hur de olika 
kriterierna kommer att viktas inbördes vid 
bedömningen av vilket anbud som är det 
mest ekonomiskt fördelaktiga

Or. fr

Ändringsförslag 138
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Underentreprenad

1. I koncessionsdokumenten får en 
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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. pl

Ändringsförslag 139
Silvia-Adriana Ţicău

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 samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska 
användas. Medlemsstaterna ska försäkra 
sig om att underleverantörernas anställda
inte blir diskriminerade i förhållande till 
anbudsgivarens anställda vad gäller 
arbetsvillkor och löner. 

Or. ro

Ändringsförslag 140
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 42
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42 utgår
Ändringar av koncessioner under löptiden
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.
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:
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.

3. Byte av koncessionshavare ska 
betraktas som en väsentlig ändring i det 
avseende som avses i punkt 1.
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 
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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.
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 procent
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.
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.
6. Med avvikelse från punkt 1 ska en 
väsentlig ändring inte kräva ett nytt 
förfarande för koncessionstilldelning om 
följande kumulativa villkor är uppfyllda:
a) Behovet av ändring har uppkommit på 
grund av omständigheter som en 
omsorgsfull upphandlande myndighet 
eller enhet inte hade kunnat förutse.
b) Ändringen förändrar inte 
koncessionens allmänna beskaffenhet.
c) I fråga om koncessioner som tilldelas 
av upphandlande myndigheter där en 
prisökning inte överstiger 50 procent av 
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den ursprungliga koncessionens värde.
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.
7. Den upphandlande myndigheten eller 
enheten får inte göra ändringar av 
koncessionen i följande fall:
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. pl

Ändringsförslag 141
Alejo Vidal-Quadras

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 till 
koncessionshavarens fördel, utom om detta 
är en följd av att koncessionen återfår sin 
ekonomiska och finansiella jämvikt efter 
att ha kommit i olag till följd av de 
upphandlande myndigheternas åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Uppsägning av koncessioner

Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande myndigheter och enheter 
har möjlighet att i enlighet med villkor 
som bestäms av den tillämpliga nationella 
avtalsrätten säga upp en koncession 
under dess löptid om något av följande 
villkor är uppfyllt:
a) De undantag som föreskrivs i artikel 15 
upphör att vara tillämpliga till följd av att 
privata ekonomiska aktörer deltar i den 
juridiska person som tilldelats kontraktet i 
enlighet med artikel 15.4.
b) En ändring av koncessionen förutsätter 
en ny tilldelning i den mening som avses i 
artikel 42.
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.

Or. pl
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Ändringsförslag 143
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 43 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De skyldigheter som fastställs i
koncessionskontraktet har inte fullgjorts.

Or. ro

Ändringsförslag 144
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringarna i direktiven 89/665/EEG och 
92/13/EEG ska införas i dessa texter 
senast när det här direktivet träder i kraft.

Or. fr


