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KORT BEGRUNDELSE

Koncessioner udgør en betydelig del af de økonomiske aktiviteter i EU's medlemsstater. Selv 
om det på grund af den nuværende retlige situation er svært at foretage præcise målinger, 
viser undersøgelser, at koncessioner udgør over 60 % af alle offentlig-private partnerskaber i 
Europa.

Koncessioner er i øjeblikket kun omfattet af et begrænset antal afledte retsbestemmelser, og 
tjenesteydelseskoncessioner er kun omfattet af de generelle principper i TEUF. Dette hul i 
lovgivningen skal lukkes ved hjælp af det foreslåede direktiv.

Den nuværende situation er utilfredsstillende, fordi der ikke er tilstrækkelig retssikkerhed, 
hverken for virksomheder eller ordregivere, og europæiske virksomheder og navnlig SMV'er 
har begrænset adgang til de økonomiske muligheder, der er forbundet med koncessioner. 

Desuden er det på baggrund af de budgetmæssige begrænsninger i de fleste EU-
medlemsstater vigtigt at anvende de offentlige midler effektivt. Konkurrencen om den bedste 
og billigste løsning ved tildelingen af koncessioner kan her yde et værdifuldt bidrag, og 
risikoen for korruption skal undgås. 

En regulering på EU-niveau betyder på ingen måde, at ordregivende myndigheder begrænses 
i deres frihed til at løse deres opgaver selvstændigt og med egne midler. Men hvis en 
ordregivende myndighed beslutter at overlade udførelsen af disse opgaver til en tredjepart, 
skal det sikres, at alle egnede virksomheder har reel adgang til markedet, så man kan få den 
bedste og billigste løsning. 

Ordføreren støtter i det væsentlige Kommissionens forslag. Vedrørende tærskelværdierne 
foreslås det, at de for tjenesteydelseskoncessioner sænkes til 2,5 mio. EUR, og dermed 
bortfalder Kommissionens forslag om en yderligere indberetningspligt. 

De fordele ved koncessionsdirektivet, som er anført i arbejdsdokumentet fra Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse af 20. februar 2012, støttes fuldt ud, navnlig med 
henblik på at præcisere den eksisterende lovgivningsmæssige ramme og skabe incitamenter 
for mere konkurrence, og også hvad angår de særlige elementer, som skal ændres, i forslagets 
enkelte retningslinjer.

De foreslåede ændringer har også til formål at forhindre alt for vidtgående bestemmelser i 
forbindelse med livscykluskonceptet og beregningen af livscyklusomkostninger, da der heri 
ligger en risiko for misbrug. Men samtidig skal ordregiverne have mulighed for at lade krav 
vedrørende arbejdsvilkår indgå i tildelingskriterierne, og de skal kunne udelukke ansøgere, 
hvis det vides, at disse ansøgere har begået alvorlige overtrædelser af social-, arbejdsmarkeds-
og miljølovgivningen. Der er store forskelle mellem tærskelværdierne i det foreliggende 
direktiv og direktivet om offentlige indkøb, og derfor er det nødvendigt at forebygge risikoen 
for, at reglerne omgås ved at udforme en kontrakt som koncession. Vedrørende indførelsen af 
det elektroniske indkøbssystem forekommer en frist på fem år efter gennemførelsesfristen for 
lang, navnlig sammenlignet med den betydeligt kortere frist, der er fastsat i direktivet om 
offentlige indkøb.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Bestemmelserne i denne 
lovgivningsmæssige ramme skal være 
entydige og enkle og må ikke medføre 
overdrevent bureaukrati.

Or. de

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Af koncessionens natur følger, at 
bestemmelser om tildeling af 
koncessionskontrakter ikke kun kan være 
lig med en overtagelse af bestemmelserne
om offentlige indkøb.

Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere kunne 

(29) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere kunne 
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henvise til en specifik fremstillingsproces, 
en specifik form for levering af 
tjenesteydelser eller en specifik proces i en 
fase i et produkts eller en tjenesteydelses 
livscyklus, forudsat at de har tilknytning til 
koncessionens genstand. For bedre at 
integrere sociale hensyn ved tildeling af 
koncessioner bør ordregiverne også have 
lov til at lade karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene indgå i 
tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere 
anvender det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, vil sådanne kriterier kun kunne 
omfatte arbejdsforholdene for de personer, 
der er direkte involveret i den pågældende 
fremstillingsproces eller levering. Disse
karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen 
af det i fremstillingsprocessen involverede 
personales sundhed eller fremme af social 
integration af ugunstigt stillede personer 
eller personer i udsatte grupper, som indgår 
i det personale, der har fået til opgave at 
udføre kontrakten, herunder adgang for 
handicappede. I dette tilfælde bør 
tildelingskriterier, som indeholder sådanne 
karakteristika, under alle omstændigheder
begrænses til de karakteristika, der har 
umiddelbar betydning for personalet i 
arbejdsmiljøet. De bør anvendes i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser10 og på en måde, der
hverken direkte eller indirekte
diskriminerer økonomiske operatører fra 
andre medlemsstater eller tredjelande, der 
er parter i denne aftale eller i 
frihandelsaftaler, som EU er part i. 
Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bør, også når de anvender 
kriteriet det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, kunne anvende organiseringen, 
kvaliteten af og erfaringen hos de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende koncession, som et 
tildelingskriterium, eftersom dette kan have 

henvise til en specifik fremstillingsproces 
eller en specifik form for levering af 
tjenesteydelser, forudsat at de har 
tilknytning til koncessionens genstand. For 
bedre at integrere sociale hensyn ved 
tildeling af koncessioner skal ordregiverne 
have lov til at lade karakteristika 
vedrørende arbejdsforholdene indgå i 
tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere 
anvender det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, vil sådanne kriterier kun kunne 
omfatte arbejdsforholdene for de personer, 
der er direkte involveret i den pågældende 
fremstillingsproces eller levering. Disse 
karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen 
af det i fremstillingsprocessen involverede 
personales sundhed eller fremme af social 
integration af ugunstigt stillede personer 
eller personer i udsatte grupper, som indgår 
i det personale, der har fået til opgave at 
udføre kontrakten, herunder adgang for 
handicappede. I dette tilfælde bør 
tildelingskriterier, som indeholder sådanne 
karakteristika, begrænses til de 
karakteristika, der har umiddelbar 
betydning for personalet i arbejdsmiljøet. 
De bør anvendes i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser10 og må
hverken direkte eller indirekte
diskriminere økonomiske operatører fra 
andre medlemsstater eller tredjelande, der 
er parter i denne aftale eller i 
frihandelsaftaler, som EU er part i. 
Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bør, også når de anvender 
kriteriet det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, kunne anvende organiseringen, 
kvaliteten af og erfaringen hos de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende koncession, som et 
tildelingskriterium, eftersom dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af koncessionens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
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indflydelse på kvaliteten af koncessionens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

økonomiske værdi.

Or. de

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ordregivende myndigheder, uanset om 
bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne, herunder de tilhørende 
varer, er beregnet til et offentligt formål

a) ordregivende myndigheder i henhold til 
dette direktivs artikel 3, uanset om bygge-
og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne, herunder de tilhørende 
varer, er beregnet til et offentligt formål

Or. de

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ordregivere, såfremt de pågældende 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, herunder de tilhørende 
varer, er beregnet til gennemførelse af en 
af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag 
III.

b) ordregivere i henhold til dette direktivs 
artikel 4, såfremt de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
herunder de tilhørende varer, er beregnet til 
gennemførelse af en af de aktiviteter, der er 
omhandlet i bilag III.

Or. de
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Ændringsforslag 6

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 at deltage eller er blevet 
opfordret til at deltage i en 
koncessionstildeling

Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i løbet af levetiden for 
varer eller tjenesteydelser eller under 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning.

14) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
anvendelse og vedligeholdelse, i løbet af 
levetiden for varer eller tjenesteydelser 
eller under leveringen af en tjenesteydelse
til bortskaffelse, rydning og afslutning.

Or. de

Begrundelse

Ved beregningen af livscyklusomkostninger skal der kun medtages de omkostninger, som 
afholdes af koncessionshaveren, inklusive eksterne miljøomkostninger i medfør af 
lovgivningen.
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Ændringsforslag 8

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 som defineret i 
artikel 2, hvis værdi for 
tjenesteydelseskoncessioner er mindst
2 500 000 EUR og for offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner mindst 5 000 000 
EUR:

Or. de

Begrundelse

Bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner bør ikke være underlagt de 
samme tærskelværdier.

Ændringsforslag 9

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

Or. de
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Ændringsforslag 10

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. 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.

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 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, f.eks. hensynet til SMV'er.

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når den samlede værdi af 
delkontrakterne er lig med eller overstiger

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

tærskelværdierne i artikel 5, finder 
direktivet anvendelse på indgåelsen af hver 
enkelt delkontrakt.

Or. de

Ændringsforslag 13

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. 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
500 000 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. de

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den må heller ikke udformes med det 
formål at udelukke den fra 
anvendelsesområdet for direktivet om 
offentlige indkøb.

Or. de
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Begrundelse

De store forskelle mellem tærskelværdierne i dette direktiv og direktivet om offentlige indkøb 
rummer en fare for, at kontrakter udformes som koncessioner for at omgå 
anvendelsesområdet for direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder og ordregivere 
er forpligtet til i forbindelse med tildeling 
af koncessioner, der på grund af deres 
værdi ikke er omfattet af dette direktiv, at 
overholde principperne i TEUF om 
ligebehandling, ikke-diskrimination og 
gennemsigtighed.

Or. de

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en international aftale, der er indgået i 
overensstemmelse med traktaten, mellem 
en medlemsstat og et eller flere tredjelande 
om bygge- og anlægsarbejder, 
vareleverancer eller tjenesteydelser med 
henblik på signatarstaternes fælles 
gennemførelse eller udnyttelse af et projekt

a) en international aftale, der er indgået i 
overensstemmelse med traktaten, mellem 
en medlemsstat og et eller flere tredjelande 
om bygge- og anlægsarbejder, 
vareleverancer eller tjenesteydelser med 
henblik på signatarstaternes fælles 
gennemførelse eller udnyttelse af et 
projekt, medmindre der hertil anvendes 
EU-midler

Or. de

Begrundelse

Hvis der anvendes EU-midler, bør principperne i dette direktiv finde anvendelse.
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Ændringsforslag 17

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.

Med henblik på stk. 1, litra d), i tilfælde af 
at over en fjerdedel af en koncession 
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.

Or. de

Ændringsforslag 18

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

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 og 
den europæiske stabiliseringsmekanisme 
(ESM)

Or. de
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ansættelseskontrakter udgår

Or. de

Ændringsforslag 20

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. de

Begrundelse

Begrebet udsendelse er allerede defineret i stk. 5, litra b).

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra Kommissionen eller 
det nationale tilsynsorgan meddeler 
ordregiverne alle de aktiviteter, som de 
anser for undtaget. Kommissionen kan 
regelmæssigt i Den Europæiske Unions 
Tidende offentliggøre oversigter til 
orientering over de kategorier af 
aktiviteter, som den anser for at være 
omfattet af denne undtagelse. I denne 
forbindelse tager Kommissionen hensyn til 

2. Efter anmodning fra Kommissionen eller 
det nationale tilsynsorgan meddeler 
ordregiverne alle de aktiviteter, som de 
anser for undtaget. Kommissionen
offentliggør hvert halve år, første gang 
den 1. juli 2013, i Den Europæiske Unions 
Tidende oversigter til orientering over de 
kategorier af aktiviteter, som den anser for 
at være omfattet af denne undtagelse. I 
denne forbindelse tager Kommissionen 
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følsomme forretningsmæssige oplysninger, 
som ordregiverne måtte påberåbe sig ved 
fremsendelsen af oplysningerne.

hensyn til følsomme forretningsmæssige 
oplysninger, som ordregiverne måtte 
påberåbe sig ved fremsendelsen af 
oplysningerne.

Or. de

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst
80 % af den gennemsnitlige omsætning af 
tjenesteydelser, som den tilknyttede 
virksomhed har haft i løbet af de seneste 
tre år, hidrører fra leveringen af 
tjenesteydelser til de virksomheder, den er 
tilknyttet

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst
60 % af den gennemsnitlige omsætning af 
tjenesteydelser, som den tilknyttede 
virksomhed har haft i løbet af de seneste 
tre år, hidrører fra leveringen af 
tjenesteydelser til de virksomheder, den er 
tilknyttet

Or. de

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis 
mindst 80 % af den gennemsnitlige 
omsætning af bygge- og anlægsarbejder, 
som den tilknyttede virksomhed har haft i 
løbet af de seneste tre år, hidrører fra 
leveringen af bygge- og anlægsarbejder til 
de virksomheder, den er tilknyttet.

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis 
mindst 60 % af den gennemsnitlige 
omsætning af bygge- og anlægsarbejder, 
som den tilknyttede virksomhed har haft i 
løbet af de seneste tre år, hidrører fra 
leveringen af bygge- og anlægsarbejder til 
de virksomheder, den er tilknyttet.

Or. de
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Ændringsforslag 24

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 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) der er ingen privat deltagelse ud over i
alt 10 % i den kontrollerede juridiske 
person.

Or. de

Begrundelse

En præcisering er nødvendig på grund af EU-Domstolens Altmark-dom.

Ændringsforslag 26

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 

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 
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myndighed henholdsvis ordregiver myndighed henholdsvis ordregiver

Or. de

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
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 privat deltagelse ud over i
alt 10 % i den kontrollerede juridiske 
person.

Or. de

Begrundelse

En præcisering er nødvendig på grund af EU-Domstolens Altmark-dom.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

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.

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, 
ud over i alt 10 %.

Or. de

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til Koncessionens varighed er begrænset til 
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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.

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

Or. de

Begrundelse

Sproglig ændring.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i koncessionstildelingsprocedurer 
være forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
koncessioner skal udføres inden for 
rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse, hvis mere end 30 % af de 
beskæftigede i disse værksteder, hos disse 
økonomiske operatører eller i disse 
programmer er handicappede eller dårligt 
stillede arbejdstagere. 
Koncessionsbekendtgørelsen skal 
indeholde oplysning herom.

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i koncessionstildelingsprocedurer 
være forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
koncessioner skal udføres inden for 
rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse, hvis mere end 50 % af de 
beskæftigede i disse værksteder, hos disse 
økonomiske operatører eller i disse 
programmer er handicappede eller dårligt 
stillede arbejdstagere. 
Koncessionsbekendtgørelsen skal 
indeholde oplysning herom.

Or. de
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer senest 5 år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 49, stk. 1, 
at alle koncessionstildelingsprocedurer 
under dette direktiv gennemføres ved hjælp 
af elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

7. Medlemsstaterne sikrer senest 3 år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 49, stk. 1, 
at alle koncessionstildelingsprocedurer 
under dette direktiv gennemføres ved hjælp 
af elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Or. de

Begrundelse

En frist på fem år forekommer for lang, navnlig sammenlignet med den betydeligt kortere 
frist, der er fastsat i direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan 
anvende data, der er behandlet 
elektronisk i forbindelse med offentlige 
indkøbsprocedurer, til at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, der kan opstå på 
de forskellige trin, ved at udvikle egnede 
værktøjer.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 33

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 det ikke kan opfylde den 
ordregivende myndigheds henholdsvis 
ordregiverens krav som angivet i 
koncessionsdokumenterne, eller det ikke er 
i overensstemmelse med 
koncessionsdokumenterne.

Or. de

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbud anses for at være uacceptable i 
følgende tilfælde:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de
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Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis de er indgivet af tilbudsgivere, der 
ikke har de krævede kvalifikationer

b) hvis de er indgivet af tilbudsgivere, der 
ikke har de krævede kvalifikationsbeviser

Or. de

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis prisen overstiger den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
budget, som det blev fastsat inden 
koncessionstildelingsproceduren og 
dokumenteret skriftligt

c) hvis prisen overstiger den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
budget, som det blev fastsat inden 
koncessionstildelingsproceduren og 
dokumenteret skriftligt, med mere end 
20 %

Or. de

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis de anses for at være unormalt lave. d) hvis de er mere end 20 % lavere end 
gennemsnittet af de andre tilbud eller det 
skriftligt dokumenterede budget.

Or. de
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Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke produktionsproces eller levering 
af de ønskede bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) svig, som omhandlet i artikel 1 i 
konventionen om beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser32, samt svig i henhold til den 
nationale lovgivning, der gælder for 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere

Or. de

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser 
med hensyn til betaling af skat eller bidrag 
til sociale sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
land, eller er bekendt med arbejdsretlige 
domme eller offentlige myndigheders 
retskraftige administrative afgørelser.

Or. de

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 44

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, 
miljømæssige karakteristika og innovativ 
karakter

Or. de

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser.

Or. de
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Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse (f.eks. 
produktionsomkostninger), brug (f.eks. 
omkostninger til energiforbrug og 
vedligeholdelse) samt bortskaffelse (f.eks. 
omkostninger til indsamling og 
genvinding)

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse, brug (f.eks. omkostninger til 
energiforbrug og vedligeholdelse) samt 
bortskaffelse (f.eks. omkostninger til 
indsamling og genvinding)

Or. de

Begrundelse

Ved beregningen af livscyklusomkostninger skal der kun medtages de omkostninger, som 
afholdes af koncessionshaveren, inklusive eksterne miljøomkostninger i medfør af 
lovgivningen.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 48

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

Or. de

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan både fastsætte 
en obligatorisk forpligtelse i henhold til 
stk. 1 og begrænse antallet af 
underleverandører afhængigt af 
kontraktens størrelse og kompleksitet.

Or. de

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere offentliggør sådanne 
ændringer i Den Europæiske Unions 
Tidende. Denne bekendtgørelse skal 

udgår
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indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII, og offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 28.

Or. de

Begrundelse

Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at offentliggøre ændringer, som ikke kræver en ny 
udbudsprocedure.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 43 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opsigelse af koncessioner Opsigelse og nyt udbud af koncessioner

Or. de

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 43 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) undtagelserne, jf. artikel 15, gælder ikke 
længere efter privat deltagelse højere end 
10 % i den juridiske person, kontrakten er 
tildelt i henhold til artikel 15, stk. 4

Or. de

Begrundelse

Teknisk ændring, ny strukturering af artiklen. 
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 43 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) i tilfælde af, at EU-Domstolen i en 
procedure i medfør af artikel 258 i 
traktaten afgør, at en medlemsstat ikke har 
opfyldt sine forpligtelser i henhold til 
traktaterne, fordi en ordregivende 
myndighed henholdsvis en ordregiver fra 
den pågældende medlemsstat har tildelt 
den pågældende koncession uden at 
overholde sine forpligtelser i henhold til 
traktaterne og dette direktiv, skal der 
snarest og inden for et halvt år foretages 
et nyt udbud af koncessionen.
Medlemsstaterne skal skabe de retlige 
forudsætninger herfor.

Or. de

Begrundelse

Teknisk ændring, ny strukturering af artiklen. 

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for koncessioner vedrørende offentlige 
bygge- og anlægsarbejder eller andre 
bygge- og anlægsarbejder samtlige 
tekniske forskrifter, navnlig sådanne, der 
findes i koncessionsbetingelserne, som 
fastlægger krævede egenskaber for et 
materiale, et produkt eller et indkøb, 
således at det opfylder kravene til den 
anvendelse, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren har 
bestemt det til. Disse egenskaber omfatter 
miljø- og klimapræstation, udformning 

a) for koncessioner vedrørende offentlige 
bygge- og anlægsarbejder eller andre 
bygge- og anlægsarbejder samtlige 
tekniske forskrifter, navnlig sådanne, der 
findes i koncessionsbetingelserne, som 
fastlægger krævede egenskaber for et 
materiale, et produkt eller et indkøb, 
således at det opfylder kravene til den 
anvendelse, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren har 
bestemt det til. Disse egenskaber omfatter 
miljø- og klimapræstation, sikring af
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efter alle behov (herunder adgang for 
handicappede),
overensstemmelsesvurdering,
funktionsdygtighed, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder procedurer for 
kvalitetssikring, terminologi, symboler, 
afprøvning og afprøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering,
brugsvejledning samt 
produktionsprocesser og -metoder i alle 
livscyklusfaser; de omfatter ligeledes 
regler for projektering og 
omkostningsberegning, betingelser for 
afprøvning, kontrol og aflevering af bygge-
og anlægsarbejder samt 
konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren ved 
almindelige eller særlige bestemmelser kan 
fastsætte vedrørende de færdige arbejder 
og de materialer eller dele, der indgår deri

adgang for handicappede og 
overensstemmelse med EU-retten, 
funktionsdygtighed, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder procedurer for 
kvalitetssikring, terminologi, symboler, 
afprøvning og afprøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering og
brugsvejledning; de omfatter ligeledes 
regler for projektering og 
omkostningsberegning, betingelser for 
afprøvning, kontrol og aflevering af bygge-
og anlægsarbejder samt 
konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren ved 
almindelige eller særlige bestemmelser kan 
fastsætte vedrørende de færdige arbejder 
og de materialer eller dele, der indgår deri

Or. de

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med koncessioner 
vedrørende tjenesteydelser en 
specifikation, der indeholdes i et 
dokument, som fastlægger krævede 
egenskaber for et produkt eller en 
tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, 
miljø- og klimapræstation, udformning 
efter alle behov (herunder adgang for 
handicappede),
overensstemmelsesvurdering,
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed eller dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, symboler, 

b) i forbindelse med koncessioner 
vedrørende tjenesteydelser en skriftlig
specifikation, der fastlægger krævede 
egenskaber for et produkt eller en 
tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, 
miljø- og klimapræstation, sikring af
adgang for handicappede og 
overensstemmelse med EU-retten, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed eller dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, symboler, 
prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering og
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prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering,
brugsvejledning, produktionsprocesser og 
-metoder i alle livscyklusfaser for 
tjenesteydelsen samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

brugsvejledning

Or. de


