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KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

På trods offentlige kontrakters store betydning er der i EU-lovgivningen ikke fastlagt klare 
retsregler for tildelingen af koncessionskontrakter1. Fraværet af fælles regler giver anledning 
til stor økonomisk ineffektivitet og er til skade ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere, økonomiske aktører og brugere2. De økonomiske aktører pålægges uensartede 
spilleregler, hvilket ofte fører til uredelighed og endda korruption3.

Forslaget til direktiv sigter derfor mod at nå to centrale mål: øge retssikkerheden og forbedre 
de europæiske virksomheders adgang til koncessionsmarkedet. Direktivet klarlægger den 
gældende juridiske ramme og indfører procedurer, der fremmer mere gennemsigtighed og 
retfærdighed i tildelingsprocedurerne.

2. Ordførerens holdning

Indledende bemærkninger og prioriteringer

Ordføreren for udtalelse er enig i de målsætninger, som Kommissionen forsøger at opfylde i 
forslaget til direktiv, og mener i modsætning til visse andre holdninger4, at det er nødvendigt 
med EU-lovgivning for at sikre konvergens på det juridiske område og lige adgang til EU's 
koncessionsmarkeder.

                                               
1 Tildelingen af bygge- og anlægskoncessioner er faktisk omfattet af de grundlæggende bestemmelser i direktiv 
2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Tjenesteydelseskoncessioner derimod er 
udelukkende reguleret i overensstemmelse med traktatens generelle principper om økonomiske friheder, ikke-
forskelsbehandling, gennemsigtighed, lige behandling, proportionalitet og gensidig anerkendelse.
2 Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse gælder den manglende retssikkerhed både definitionen af en 
koncession og de gældende retsregler. Selv om Domstolen har gjort det klart, at det afgørende træk ved en 
koncession er den risiko, som er forbundet med styringen af et anlægsarbejde eller en tjenesteydelse, og som 
koncessionshaveren vil skulle bære, mangler der stadig en definition af grundlæggende elementer i definitionen, 
såsom omfanget og arten af denne risiko. Endvidere er der endnu ikke klarhed over det nøjagtige indhold og 
anvendelsen af de forpligtelser vedrørende gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling, der følger af traktaten.
Konsekvensanalysens fulde ordlyd kan findes her:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. For så vidt 
angår de negative økonomiske konsekvenser af en lukning af markedet, jf. Saussier, S. (2012:) "An Economic 
Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts".
Undersøgelsen bestilt af Parlamentet er tilgængelig her:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/20120626ATT47715EN.p
df.
3 Jf. Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts".
Undersøgelsen bestilt af Parlamentet er tilgængelig her:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet kan de 
nationale parlamenter fremsende en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Europa-Parlamentet har indtil videre modtaget 
begrundede udtalelser om direktivet om tildeling af koncessionskontrakter fra det østrigske Forbundsråd, det 
tyske Forbundsråd og Det Spanske Kongeriges parlament, Cortes Generales.



PE494.668v03-00 4/43 AD\921028DA.doc

DA

I den forbindelse ønsker ordføreren at fremhæve behovet for klare regler, navnlig om 
følgende emner:

- en mere præcis definition af koncessionskontrakter, særligt med hensyn til begrebet 
"forretningsmæssig risiko"1

- konkrete og relevante krav, som skal finde anvendelse i tildelingsprocessen2

- særlige regler for ændring af koncessioner i deres gyldighedsperiode3

- passende bestemmelser for at gøre procedurerne mere gennemsigtige og retfærdige.

Ordføreren for udtalelse mener samtidig, at enhver form for overregulering bør undgås, så 
regelsættet kan gennemføres effektivt og ensartet. Ordføreren arbejder i den forbindelse hen 
mod to parallelle mål:

- forenkling af direktivets bestemmelser for at gøre det muligt at omsætte disse på en 
enklere og sammenhængende måde

- sikring af en passende ligevægt mellem behovet for at sikre lige adgang og behandling 
og behovet for at bevare en passende grad af fleksibilitet for ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere4 (jf. ændringsforslag 5 og 13).

Foreslåede ændringer

Ordføreren for udtalelse mener, at der i forslaget fastsættes til tider uhensigtsmæssige regler 
for tildelingen af koncessionskontrakter ved at underlægge disse kontrakter de samme 
kriterier, som gælder for offentlige vareindkøbskontrakter. I og med at koncessionskontrakter 
er en særskilt form for kontrakt, foreslår ordføreren for udtalelse at ændre følgende 
bestemmelser:

- lade de mellemliggende tærskelværdier i artikel 5 udgå, eftersom de ikke tilfører 
nogen merværdi og risikerer at gøre bestemmelsen af direktivets anvendelsesområde 
unødigt vanskelig (jf. ændringsforslag 17 og 30)

- forenkle beregningsmetoden ved at fjerne sondringen mellem koncessioner på bygge-
og anlægsarbejder og tjenesteydelseskoncessioner, eftersom mange koncessioner er af 
blandet karakter, og således indføre et fælles princip for beregningen af den anslåede 

                                               
1 Hele 13 af 25 domme fra Domstolen om tildelingen af koncessionskontrakter omhandler klarlæggelse af selve 
begrebet ”koncession”.
2 På trods af at Domstolen i sin dom i sagen Telaustria (C-324/98) bekræftede, at de kompetente myndigheder 
har pligt til at opfylde traktatens principper i forbindelse med tildeling af koncessioner, har den ikke i 
tilstrækkelig grad klarlagt indholdet i disse principper.
3 Som det fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse (s. 13), er de gældende krav til ændring af kontrakter 
kilde til stor juridisk usikkerhed blandt aktørerne.
4 Koncessionshaveren påtager sig en risiko, som er forskellig fra ordregiverens, som ikke er begrænset til 
gennemførelsen af et gode eller en tjenesteydelser i overensstemmelse med bestemte kvantitative og kvalitative 
kriterier, idet den nemlig også omfatter lønsomheden af bygge- eller anlægsarbejdet eller leveringen af 
tjenesteydelsen. Koncessionshaveren skal således påtage sig en forretningsmæssig risiko, der skal sættes i 
forhold til den nytte en tredje part, nemlig brugeren, i sidste ende kan drage. Brugernes opførsel er kun delvis 
forudsigelig, hvilket skaber en særlig markedsrisiko, som opstår af denne trekant (koncessionshaver-ordregiver-
bruger) i koncessionsprocessen (jf. Goisis: Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di 
servizi, IUS Publicum, juni 2011, s.2-9)..
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værdi svarende til den samlede omsætning efter skat for hele kontraktens varighed (jf. 
ændringsforslag: 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 og 23)

- eksplicit begrænse koncessionernes varighed og fastsætte, at denne grænse ikke må gå 
ud over den periode, der er nødvendig, for at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer med et rimeligt afkast (jf. ændringsforslag: 10 og 24)

- tilpasse tildelingskriterierne til typen af koncessionskontrakt ved at sikre en vis grad 
af fleksibilitet, som samtidig ikke giver den ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver ubegrænset valgfrihed (jf. ændringsforslag: 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 og 
48).

For at forenkle bestemmelserne i direktivet og undgå overregulering foreslår ordføreren at 
lade bestemmelser, der anses for overflødige, udgå og samle forskellige bestemmelser i én 
artikel, hvor det er muligt (jf. ændringsforslag: 26, 27, 28, 41 og 43). Med henblik herpå 
foreslås det at gøre valg af bestemmelser og gældende lovgivning for så vidt angår tildeling af 
fælles koncessioner obligatorisk for ordregivende myndigheder eller andre ordregivere fra 
forskellige medlemsstater for at undgå juridisk usikkerhed og unødig anvendelse af søgsmål 
(jf. ændringsforslag: 31, 32 og 33).

Sluttelig mener ordføreren for udtalelse, at dette direktiv kan bidrage konkret til 
gennemførelsen af politikker rettet mod at opnå en høj beskæftigelsesgrad, tilstrækkelig social 
sikring og et højt uddannelses-, efteruddannelses- og sundhedsniveau (jf. ændringsforslag 1 
og 3). I den forbindelse foreslås det at koncessionsgiveren får mulighed for at lade 
tildelingskriterierne omfatte miljøkriterier, sociale kriterier og kriterier forbundet med 
innovation samt, hvor det er relevant, kriterier vedrørende gennemførelsen af politikker til
fremme af bæredygtig økonomisk vækst og stærkere social samhørighed (jf. ændringsforslag:
4, 14 og 15).

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget 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
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, artikel 62, og artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 14, artikel 53, stk. 1, artikel 62 og 
artikel 114 samt protokol 26 hertil,
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Tildelingen af koncessioner på 
bygge- og anlægsarbejder er i øjeblikket 
underlagt grundlæggende regler i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, hvorimod 
tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner 
med et grænseoverskridende aspekt er 
underlagt traktatens principper, og 
navnlig principperne om fri bevægelighed 
for varer, fri etableringsret og fri 
udveksling af tjenesteydelser og de 
principper, der er afledt heraf, såsom 
principperne om ligebehandling, ikke-
forskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. Der er fare for, at 
denne situation skaber retsusikkerhed 
som følge af de nationale lovgiveres 
forskellige fortolkninger af principperne i 
traktaten og fører til, at der er store 
forskelle i medlemsstaternes lovgivninger. 
Dette har EU-Domstolens omfattende 
retspraksis i stort omfang bekræftet, 
selvom den kun delvis har behandlet 
bestemte aspekter ved 
koncessionskontrakters tildeling. Det er
derfor nødvendigt, at principperne i 
traktaten konkretiseres i alle 
medlemsstaterne og at forskellene i deres 
udlægning på EU-plan fjernes, for at 

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. I denne forbindelse udgør 
koncessionskontrakter vigtige 
instrumenter i den langsigtede 
strukturelle udvikling af infrastrukturer 
og strategiske tjenester. De kan følgelig 
bevirke, at konkurrencen i det indre 
marked forløber lettere, hvorved den 
private sektors ekspertise øges, og der 
opnås effektivitet og skabes innovation.
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bringe de vedvarende forvridninger på det 
indre marked til ophør.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tildelingen af koncessioner på bygge-
og anlægsarbejder er i øjeblikket 
underlagt de grundlæggende regler i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter1, hvorimod 
tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner 
med et grænseoverskridende aspekt er 
underlagt principperne i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), og navnlig principperne om fri 
bevægelighed for varer, fri etableringsret 
og fri udveksling af tjenesteydelser samt 
de principper, der er afledt heraf, såsom 
principperne om ligebehandling, ikke-
forskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. Der er fare for, at 
denne situation skaber retsusikkerhed 
som følge af de nationale lovgiveres 
forskellige fortolkninger af principperne i 
TEUF og fører til, at der er store forskelle 
i medlemsstaternes lovgivninger. Dette 
har EU-Domstolens omfattende 
retspraksis i stort omfang bekræftet, 
selvom den kun delvis har behandlet visse 
aspekter ved tildelingen af 
koncessionskontrakter. 
_______________
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Dette direktiv har derfor til formål at 
opnå en ensartet anvendelse af traktatens 
principper i alle medlemsstater for at sikre 
retssikkerheden, fjerne vedvarende 
forvridninger af det indre marked, øge de 
offentlige udgifters effektivitet, lette lige 
adgang og fair deltagelse af SMV'er i 
tildelingen af koncessionskontrakter, både 
på lokalt plan og på EU-plan, og støtte 
opfyldelsen af bæredygtige målsætninger 
for den offentlige politik.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Direktivet har endvidere til formål at 
støtte gennemførelsen af politikker knyttet 
til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, 
sikring af passende social beskyttelse, 
bekæmpelse af social udstødelse samt et 
højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed. Dette direktiv 
bidrager således til at nå disse mål ved at 
sikre, at sociale kriterier vedrørende 
arbejdsvilkår, social beskyttelse og 
offentlig sundhed er en fast del af alle 
udbudsprocedurens faser.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Direktivet bør på ingen måde 
begrænse medlemsstaternes eller deres 
myndigheders frihed til at træffe afgørelse 
om direkte tilvejebringelse af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser til 
offentligheden eller give udførelsen af 
disse arbejder i underentreprise til 
tredjemand. Medlemsstaterne eller deres 
myndigheder bør frit kunne bestemme 
udformningen af de tjenester, der skal 
leveres og dermed også kunne fastlægge 
alle kvalitative eller prismæssige 
betingelser for at forfølge deres 
målsætninger for den offentlige politik.

(3) Direktivet bør sikre medlemsstaternes 
eller deres myndigheders frihed til at træffe 
afgørelse om direkte tilvejebringelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser til offentligheden eller give 
udførelsen af disse arbejder i 
underentreprise til tredjemand.
Medlemsstaterne eller deres myndigheder 
bør frit kunne bestemme udformningen af 
de tjenester, der skal leveres, og frit kunne 
bestemme, hvorvidt, hvordan og i hvilken 
udstrækning de ønsker selv at udføre 
offentlige funktioner, og dermed også 
kunne fastlægge alle kvalitative eller 
prismæssige betingelser for at forfølge 
deres målsætninger for den offentlige 
politik. Dette direktiv bør følgelig ikke 
berøre medlemsstaternes frihed til i 
overensstemmelse med artikel 14 TEUF 
og protokol nr. 26, der er knyttet til 
traktaten som bilag, at fastsætte, hvad de 
betragter som tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse, og bestemme, 
hvordan disse tjenesteydelser skal 
organiseres og finansieres, i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne, 
og fastsætte hvilke specifikke forpligtelser 
der bør gælde for dem.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For koncessioner over en bestemt værdi 
er det hensigtsmæssigt at fastlægge en 
minimumssamordning af offentlige 
procedurer for tildeling af sådanne 
kontrakter på grundlag af principperne i 
traktaten for at sikre koncessionerne 
adgang til konkurrence og sørge for en 
passende grad af retssikkerhed. Disse 

(4) For koncessioner over en bestemt værdi 
er det hensigtsmæssigt at fastlægge en 
minimumssamordning af offentlige 
procedurer for tildeling af sådanne 
kontrakter på grundlag af principperne i 
traktaten for at sikre koncessionerne 
adgang til konkurrence og sørge for en 
passende grad af retssikkerhed. Disse 
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koordineringsbestemmelser bør ikke gå ud 
over, hvad der er nødvendigt for at nå 
førnævnte mål. Det bør dog stå 
medlemsstaterne frit for at supplere eller 
videreudvikle disse bestemmelser, hvis de 
finder det formålstjenligt for navnlig at 
sikre bedre overensstemmelse med 
førnævnte principper.

koordineringsbestemmelser bør ikke gå ud 
over, hvad der er nødvendigt for at nå 
førnævnte mål, og de bør sikre en vis 
fleksibilitet. Det bør således stå 
medlemsstaterne frit for at supplere eller 
videreudvikle disse bestemmelser, hvis de 
finder det formålstjenligt for navnlig at 
sikre bedre overensstemmelse med 
førnævnte principper.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Vanskeligheder ved fortolkningen af 
begrebet "koncession" og "offentlig 
kontrakt" har ført til vedvarende retlig 
usikkerhed blandt aktørerne og har givet 
anledning til talrige domme fra EU-
Domstolen på dette område. Definitionen 
på begrebet "koncession" bør derfor 
præciseres, især ved at henvise til 
begrebet væsentlig driftsrisiko. 
Hovedkendetegnet ved en koncession, 
nemlig retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, består 
altid i at der overføres en økonomisk risiko 
til koncessionshaver. Det indebærer en fare 
for, at denne ikke tjener sine investeringer 
og omkostninger til driften af det tildelte 
bygge- og anlægsarbejde eller de tildelte 
tjenesteydelser ind igen. Anvendelsen af 
særlige regler for tildeling af koncessioner 
ville ikke være berettiget, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren letter koncessionshaveren for 
mulige tab ved at garantere en 
minimumsindtægt, der er mindst lige så 
stor som de omkostninger, 
koncessionshaveren har i forbindelse med 
opfyldelsen af kontrakten. Samtidig bør 
det præciseres, at bestemte ordninger, som 
afholdes fuldt ud af en ordregivende 
myndighed eller anden ordregiver, bør 

(7) Vanskeligheder ved fortolkningen af 
begrebet "koncession" og "offentlig 
kontrakt" har ført til vedvarende retlig 
usikkerhed og har givet anledning til 
talrige domme fra EU-Domstolen på dette 
område. I lyset af at retten til at udnytte 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser altid består i, at der 
overføres en økonomisk risiko til 
koncessionshaver, hvilket indebærer en 
fare for, at denne ikke tjener sine 
investeringer og omkostninger til driften af 
det tildelte bygge- og anlægsarbejde eller 
de tildelte tjenesteydelser ind igen, bør 
definitionen på begrebet koncession 
præciseres og knyttes sammen med 
begrebet væsentlig økonomisk risiko.
Anvendelsen af særlige regler for tildeling 
af koncessioner ville ikke være berettiget, 
hvis den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren letter 
koncessionshaveren for mulige tab ved at 
garantere en minimumsindtægt, der er 
mindst lige så stor som de omkostninger, 
koncessionshaveren har i forbindelse med 
opfyldelsen af kontrakten.
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anses for at være koncessioner, når 
indtjeningen af investeringer og 
omkostninger, som aktøren har afholdt 
ved udførelsen af bygge- eller 
anlægsarbejdet eller leveringen af 
tjenesteydelsen, afhænger af den konkrete 
efterspørgsel efter eller tilgængeligheden 
af tjenesteydelsen eller aktiviteten.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det bør med hensyn til den 
væsentlige driftsrisiko præciseres, at 
bestemte ordninger, som afholdes fuldt ud 
af en ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, bør anses for at være 
koncessioner, når indtjeningen fra 
investeringer og omkostninger, som 
aktøren har afholdt ved udførelsen af 
bygge- eller anlægsarbejdet eller 
leveringen af tjenesteydelsen, afhænger af 
den konkrete efterspørgsel efter eller 
tilgængeligheden af tjenesteydelsen eller 
aktiviteten. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Koncessionens anslåede værdi er en 
afgørende faktor for tildelingen af en 
koncessionskontrakt. For at undgå 
usikkerhed blandt de kontraherende 
parter er det nødvendigt at fastsætte et 
fælles princip for beregningen af denne 
værdi. Med henblik herpå bør den 
anslåede værdi af koncessionen være 
baseret på den yderligere årlige 
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omsætning fra begyndelsen til 
afslutningen af koncessionskontrakten.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner inden 
for vand- og energiforsyning, transport og 
posttjenester må de pågældende 
virksomheder defineres på anden måde 
end ved henvisning til deres retlige form. 
Det bør derfor sikres, at princippet om 
ligebehandling af ordregivere i den
offentlige og den private sektor ikke 
anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

(11) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner inden 
for vand- og energiforsyning, transport og 
posttjenester må de pågældende 
virksomheder defineres tydeligt ud fra de 
særlige opgaver, der er pålagt dem af de
offentlige myndigheder. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre tilstrækkelig 
offentliggørelse af bygge- og 
anlægskoncessioner og 
tjenesteydelseskoncessioner over en vis 
værdi, der tildeles af ordregivere og 
ordregivende myndigheder, bør tildelingen 
af sådanne kontrakter ske efter en 
obligatorisk offentliggørelse af en 
koncessionsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende. 
Tærskelværdierne bør afspejle 
koncessionernes klare 
grænseoverskridende betydning for de 
økonomiske aktører, der er beliggende i 

(18) For at sikre tilstrækkelig 
offentliggørelse af bygge- og 
anlægskoncessioner og 
tjenesteydelseskoncessioner over en vis 
værdi, der tildeles af ordregivere og 
ordregivende myndigheder, bør tildelingen 
af sådanne kontrakter ske efter en 
obligatorisk offentliggørelse af en 
koncessionsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende. 
Tærskelværdierne bør afspejle 
koncessionernes klare 
grænseoverskridende betydning for de 
økonomiske aktører, der er beliggende i 
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andre medlemsstater. Ved beregningen af 
værdien af en tjenesteydelseskoncession 
skal der tages hensyn til den anslåede 
værdi af alle tjenesteydelser, der skal ydes 
af koncessionshaveren, set ud fra en 
potentiel tilbudsgivers synspunkt.

andre medlemsstater. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a)Koncessioner af lang varighed vil 
sandsynligvis føre til en lukning af 
markedet og dermed hindre den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser og 
etableringsfriheden. Dog kan en sådan 
varighed være berettiget, hvis det er 
nødvendigt for at give 
koncessionshaveren mulighed for at tjene 
de investeringer, der er foretaget med 
henblik på at udføre koncessionen, ind, 
herunder også indledende omkostninger, 
samt for at opnå et afkast af den 
investerede kapital, hvilket bør svare til et 
forventet afkast under normale 
markedsvilkår. 

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af 
den kulturelle sammenhæng og disses 
tjenesters følsomhed bør medlemsstaterne
have vide skønsbeføjelser til at planlægge 
valget af leverandører på den måde, de 
finder mest hensigtsmæssig. Reglerne i 
dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at anvende særlige 
kvalitetskriterier ved udvælgelsen af 

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af 
den kulturelle sammenhæng og disses 
tjenesters følsomhed har medlemsstaterne 
vide skønsbeføjelser til at planlægge valget 
af leverandører på den måde, de finder 
mest hensigtsmæssig. Reglerne i dette 
direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i 
at anvende særlige kvalitetskriterier ved 
udvælgelsen af tjenesteydere, som f.eks. de 
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tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, som 
er fastlagt i den frivillige European Quality 
Framework for Social Services, der er 
udarbejdet af EU's Udvalg for Social 
Beskyttelse. Medlemsstater og/eller 
offentlige ordregivere kan selv levere disse 
ydelser eller tilrettelægge sociale 
tjenesteydelser på en måde, der ikke 
omfatter indgåelse af koncessioner, f.eks. 
ved blot at finansiere sådanne ydelser eller 
udstede licens eller godkendelse til alle 
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren på 
forhånd har fastlagt, uden grænser eller
kvoter, såfremt et sådant system sikrer 
tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder 
principperne om gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

kriterier, som er fastlagt i den frivillige 
European Quality Framework for Social 
Services, der er udarbejdet af EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstater 
og/eller offentlige ordregivere kan selv 
levere disse ydelser eller tilrettelægge 
sociale tjenesteydelser, såsom samtlige 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse, på en måde, der ikke omfatter 
indgåelse af koncessioner, f.eks. ved blot at 
finansiere sådanne ydelser eller udstede 
licens eller godkendelse til alle 
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren på 
forhånd har fastlagt, uden grænser eller 
kvoter, såfremt et sådant system sikrer 
tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder 
principperne om gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Valget af forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og rimelige 
udvælgelseskriterier og anvendelsen af 
disse på de økonomiske aktører er af 
afgørende betydning for, at de kan få 
effektiv adgang til de økonomiske 
muligheder, der er forbundet med 
koncessioner. Især muligheden for at en 
ansøger kan basere sig på andre enheders 
formåen, kan være afgørende for, at små og 
mellemstore virksomheder bliver i stand til 
at deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte, at udvælgelseskriterierne
udelukkende bør vedrøre aktørernes 
tekniske, finansielle og økonomiske 
formåen og bør offentliggøres i 
koncessionsbekendtgørelsen og ikke kan 
afskære en økonomisk aktør fra at basere 
sig på andre enheders formåen, uanset den 

(24) Valget af forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og rimelige 
udvælgelseskriterier og anvendelsen af 
disse på de økonomiske aktører er af 
afgørende betydning for, at de kan få 
effektiv adgang til de økonomiske 
muligheder, der er forbundet med 
koncessioner. Især muligheden for at en 
ansøger kan basere sig på andre enheders 
formåen, kan være afgørende for, at små og 
mellemstore virksomheder bliver i stand til 
at deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte, at udvælgelseskriterierne bør 
vedrøre aktørernes tekniske, finansielle og 
økonomiske formåen, men også, for så 
vidt angår tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse, deres overholdelse 
af miljøregler, sociale bestemmelser,
samhørighedsregler og målene om et højt 
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juridiske karakter af dens forbindelser med 
disse enheder, hvis sidstnævnte godtgør 
over for den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren, at den råder over 
de nødvendige ressourcer.

niveau med hensyn til kvalitet, sikkerhed, 
overkommelige priser og lige behandling 
samt fremme af universel adgang og af 
brugernes rettigheder, bør offentliggøres i 
koncessionsbekendtgørelsen og ikke kan 
afskære en økonomisk aktør fra at basere 
sig på andre enheders formåen, uanset den 
juridiske karakter af dens forbindelser med 
disse enheder, hvis sidstnævnte godtgør 
over for den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren, at den råder over 
de nødvendige ressourcer

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre gennemsigtighed og 
ligebehandling bør kriterierne for tildeling 
af koncessioner altid opfylde visse 
generelle standarder. De bør på forhånd 
gøres offentlig tilgængelige for alle 
potentielle tilbudsgivere, vedrøre 
kontraktens genstand og ikke give den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De 
bør sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og bør være ledsaget af krav, 
der giver mulighed for en effektiv kontrol 
af tilbudsgivernes oplysninger. For at 
overholde disse normer og samtidig øge 
retssikkerheden bør medlemsstaterne stille 
som krav, at kriteriet om det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud anvendes. 

(25) For at sikre gennemsigtighed og 
ligebehandling bør kriterierne for tildeling 
af koncessioner altid opfylde visse 
generelle standarder. De bør på forhånd 
gøres offentlig tilgængelige for alle 
potentielle tilbudsgivere, vedrøre 
kontraktens genstand og ikke give den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De 
bør sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og bør være ledsaget af krav, 
der giver mulighed for en effektiv kontrol 
af tilbudsgivernes oplysninger.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Når ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere vælger at tildele en 
koncession til den, der har givet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, bør 
de fastlægge de økonomiske og kvalitative 
kriterier ud fra det grundlag, de vil 
benytte til at vurdere tilbuddene for at 
udpege det tilbud, der sikrer det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris. Disse 
kriterier bør fastsættes ud fra 
koncessionens genstand, eftersom de bør 
gøre det muligt at vurdere de enkelte 
tilbuds resultatniveau i forhold til 
koncessionens genstand som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud.

udgår

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Koncessioner er normalt langsigtede, 
komplekse arrangementer, hvor 
koncessionshaver påtager sig ansvar og 
risici, der traditionelt bæres af de 
ordregivende myndigheder, og som 
normalt hører under deres ansvarsområde, 
og af andre ordregivere. Derfor bør 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bevare en vis fleksibilitet med 
hensyn til at organisere tildelingsprocessen, 
herunder også en mulighed for at 
forhandle kontraktens indhold med 
ansøgerne. For at sikre ligebehandling og 
gennemsigtighed igennem hele 

(27) Koncessioner er normalt langsigtede, 
komplekse arrangementer, hvor 
koncessionshaver påtager sig ansvar og 
risici, der traditionelt bæres af de 
ordregivende myndigheder, og som 
normalt hører under deres ansvarsområde, 
og af andre ordregivere. Derfor bør 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bevare en vis fleksibilitet med 
hensyn til at organisere tildelingsprocessen. 
Dette indebærer at gøre anvendelsen af 
tildelingskriterierne mere fleksible for at 
give den ordregivende myndighed 
mulighed for at foretage en global 
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tildelingsproceduren bør der fastsættes 
visse krav med hensyn til 
tildelingsprocessen, herunder 
forhandlinger, udbredelse af informationer 
og adgang til skriftlige optegnelser. For at 
undgå urimelig behandling af potentielle 
ansøgere er det også nødvendigt at 
fastsætte, at der ikke bør afviges fra de 
oprindelige betingelser i 
koncessionsbekendtgørelsen.

økonomisk og kvalitativ analyse af 
tilbuddet samt mulighed for at forhandle 
kontraktens indhold med ansøgerne. For at 
sikre ligebehandling og gennemsigtighed 
igennem hele tildelingsproceduren bør der 
fastsættes visse krav med hensyn til 
tildelingsprocessen, herunder 
forhandlinger, udbredelse af informationer 
og adgang til skriftlige optegnelser. For at 
undgå urimelig behandling af potentielle 
ansøgere er det også nødvendigt at 
fastsætte, at der ikke bør afviges fra de 
oprindelige betingelser i 
koncessionsbekendtgørelsen.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere kunne 
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. Disse kriterier 
kan omfatte miljømæssige, sociale eller 
innovationsrelaterede kriterier samt 
elementer vedrørende målsætningerne for 
den offentlige politik med hensyn til 
fremme af en bæredygtig økonomisk 
vækst og social samhørighed. For bedre at 
integrere sociale hensyn ved tildeling af 
koncessioner bør ordregiverne også have 
lov til at lade karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene indgå i 
tildelingskriterierne. Disse karakteristika 
må vedrøre beskyttelsen af det i 
fremstillingsprocessen involverede 
personales sundhed, beskyttelse af dets 
ansættelses- og arbejdsvilkår og 
overholdelse af kollektive overenskomster
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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 
tjenesteydelser 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 indflydelse på kvaliteten af 
koncessionens udførelse og følgelig på 
tilbuddets økonomiske værdi.

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 
tjenesteydelser 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, på grundlag af 
overholdelsen af de ILO-normer, som EU 
er part i.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Koncessioner bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger bør ligeledes pålægges 
sanktioner i form af obligatorisk 

(33) Koncessioner bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, herunder i 
udnyttelse af menneskehandel og 
børnearbejde, eller som er kendt skyldige i 
korruption eller svig til skade for EU's 
finansielle interesser eller hvidvaskning af 
penge. Manglende betaling af skatter eller 
bidrag til sociale sikringsordninger bør 



AD\921028DA.doc 19/43 PE494.668v03-00

DA

udelukkelse på EU-plan. Ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere bør 
endvidere have mulighed for at udelukke 
ansøgere eller tilbudsgivere som følge af 
alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning 
eller national lovgivning, som tager sigte 
på at beskytte samfundsmæssige interesser, 
der er forenelige med traktaten, eller hvis 
den økonomiske aktør har udvist 
betydelige eller vedvarende mangler ved 
udførelsen af en eller flere tidligere 
koncessioner af samme art, som er tildelt af 
den samme ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver.

ligeledes pålægges sanktioner i form af 
obligatorisk udelukkelse på EU-plan.
Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bør endvidere have mulighed 
for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere 
som følge af alvorlige overtrædelser af EU-
lovgivning eller national lovgivning, som 
tager sigte på at beskytte samfundsmæssige 
interesser, der er forenelige med traktaten, 
eller hvis den økonomiske aktør har udvist 
betydelige eller vedvarende mangler ved 
udførelsen af en eller flere tidligere 
koncessioner af samme art, som er tildelt af 
den samme ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved dette direktiv fastsættes regler for
udbudsprocedurer, der gennemføres af 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere med hensyn til koncessioner,
hvis værdi anslås til ikke at være lavere 
end de tærskelværdier, der er defineret i 
artikel 5.

1. Ved dette direktiv fastsættes regler for
procedurer for tildeling af 
koncessionskontrakter for bygge- og 
anlægsarbejder og tjenesteydelser, hvis 
værdi anslås til ikke at være lavere end de 
tærskelværdier, der er defineret i artikel 5.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Princippet om offentlige myndigheders ret 

til frit at træffe beslutninger
Dette direktiv anerkender princippet om 
offentlige myndigheders ret til frit at 
træffe beslutninger i overensstemmelse 
med gældende national lovgivning og EU-
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retten. De kan frit træffe afgørelse om, 
hvilken forvaltningsmetode de finder mest 
hensigtsmæssig til at gennemføre de 
bygge- og anlægsarbejder og levere de 
tjenesteydelser, som de er ansvarlige for, 
Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes frihed til i 
overensstemmelse med EU-retten at 
definere, hvad de anser som 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, hvordan disse tjenesteydelser 
bør organiseres og finansieres i 
overensstemmelse med statsstøtteregler, 
og hvilke specifikke forpligtelser de bør 
være underlagt.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "koncessioner": koncessioner på
offentlige bygge- og anlægsarbejder, på 
bygge- og anlægsarbejder eller på 
tjenesteydelser

1) "koncessioner": koncessioner på bygge-
og anlægsarbejder eller på tjenesteydelser

Begrundelse

Sondringen mellem offentlige bygge- og anlægsarbejder og bygge- og anlægsarbejder gør 
ingen gavn i praksis. Ændringsforslaget tjener til forenkling.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "koncession på offentlige bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende
kontrakt, der indgås skriftligt mellem en 
eller flere økonomiske aktører og en eller 
flere ordregivende myndigheder, og som 

4) "koncession på bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt, ifølge 
hvilken en eller flere ordregivende 
myndigheder eller ordregivere overdrager 
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vedrører udførelsen af arbejder, hvor 
vederlaget for det arbejde, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte bygge- og
anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris

udførelsen af bygge- og anlægsarbejder, 
til en eller flere økonomiske aktører, hvor 
vederlaget herfor enten består
udelukkende i retten til at udnytte de
bygge- og anlægsarbejder, som er 
kontraktens genstand, eller i denne ret 
sammen med betaling af en pris

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt, ifølge hvilken en eller flere 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivere overdrager udførelsen af
tjenesteydelser til en eller flere 
økonomiske aktører, hvor vederlaget
herfor enten består udelukkende i retten til 
at udnytte de tjenesteydelser, som er 
kontraktens genstand, eller i denne ret 
sammen med betaling af en pris

Ændringsforslag 26

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

udgår
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Denne økonomiske risiko kan bestå i: Den økonomiske risiko defineres som:
a) risikoen i forbindelse med anvendelsen 
af bygge- og anlægsarbejderne eller
efterspørgslen efter tjenesteydelsen eller

a) risikoen på faktisk efterspørgsel efter de
bygge- og anlægsarbejder eller
tjenesteydelser, som er kontraktens 
genstand eller

b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, som 
koncessionshaveren har stillet til rådighed, 
eller som er blevet anvendt ved leveringen 
af tjenesteydelser til brugerne. Artikel 3

b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, som 
koncessionshaveren har stillet til rådighed, 
eller som er blevet anvendt ved leveringen 
af tjenesteydelser til brugerne. Artikel 3

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6
Metoder til beregning af den anslåede 

koncessionsværdi
Metoder til beregning af den anslåede 

koncessionsværdi

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 den samlede 
omsætning eksklusive skat inden for 
kontraktens varighed efter 
koncessionsgiverens skøn. Den anslåede 
værdi er gældende på tidspunktet for 
offentliggørelsen af 
koncessionsbekendtgørelsen eller, såfremt 
der ikke kræves en sådan bekendtgørelse, 
på det tidspunkt, hvor den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren 
indleder koncessionstildelingsproceduren. 
Hvis værdien ændres som følge af 
forhandlinger i løbet af 
tildelingsproceduren, er den anslåede 
værdi den, der angives ved 
undertegnelsen af kontrakten.

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

2. Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes som værdien af bygge- og 
anlægsarbejder og/eller tjenesteydelser, der
er del af et enkelt koncessionsprojekt, 
inklusive undersøgelser. Det kan navnlig 
påvises, at der er tale om et enkelt projekt, 
når den ordregivende myndighed eller 
ordregiveren på forhånd har planlagt og 
udformet det samlet, når de forskellige 
indkøbte elementer opfylder én samlet 
økonomisk og teknisk funktion, eller når de 
på anden måde er logisk forbundne.

Hvis den ordregivende myndighed eller 
ordregiveren forudser præmier eller 
betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere, 
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tager den hensyn hertil ved beregning af 
koncessionens anslåede værdi.
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. Beregningen 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.

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

4. Koncessionens anslåede værdi beregnes 
efter en objektiv metode, der angives i
koncessionsbekendtgørelsen.

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved 
beregning af den anslåede værdi tages 
hensyn til arbejdets værdi samt den 
anslåede samlede værdi af de til arbejdets 
udførelse nødvendige varer og 
tjenesteydelser, som stilles til 
entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige 
for arbejdets udførelse.
6. Når et påtænkt bygge- og 
anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af 
tjenesteydelser kan medføre, at 
koncessioner tildeles samtidig i form af 
delkontrakter, skal den anslåede værdi af 
alle disse delkontrakter lægges til grund.
7. Når den samlede værdi af 
delkontrakterne er lig med eller overstiger 
tærskelværdien i artikel 5, finder 
direktivet anvendelse på indgåelsen af 
hver enkelt delkontrakt.
8. Ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere kan tildele koncessioner for 
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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.
9. Værdien af tjenesteydelseskoncessioner 
er den anslåede samlede værdi af 
tjenesteydelser, som skal præsteres af 
koncessionshaveren under hele 
koncessionens varighed, beregnet efter en 
objektiv metode, der angives i 
koncessionsbekendtgørelsen eller i 
koncessionsdokumenterne.
Alt efter tilfældet beregnes koncessionens 
anslåede værdi ud fra følgende:
a) ved forsikringstjenesteydelser: den 
præmie, der skal betales, og andre former 
for vederlag
b) ved banktjenesteydelser og andre 
finansielle tjenesteydelser:  honorarer, 
provisioner og renter samt andre former 
for vederlag
c) ved projekteringstjenesteydelser: 
honorarer, provision samt andre former 
for vederlag.
10. Værdien af koncessionerne omfatter 
både de anslåede indtægter, der modtages 
fra tredjemand, og de beløb, der skal 
betales af den ordregivende myndighed 
eller ordregiveren.

Ændringsforslag 30

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

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, såfremt 
der ikke er privat deltagelse i den juridiske 
person, den offentlige koncession tildeles.

udgår

Begrundelse

Den omvendte interne undtagelse, som Kommissionen foreslår, går videre end dommen i 
Teckal-sagen og begrænser konkurrencen i ekstrem grad.

Ændringsforslag 32

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

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) ved aftalen fastsættes et ægte 
samarbejde mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, der fungerer som kompetente 
myndigheder med henblik på i fællesskab
at sikre organiseringen af den samme 
offentlige tjenesteydelsesopgave

Begrundelse

Præcisering af horisontalt samarbejde.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser og er ikke 
markedsorienteret

Begrundelse

Præcisering af horisontalt samarbejde.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 

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

udøver ingen aktiviteter på det åbne 
marked

Begrundelse

På linje med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På tidspunktet for tildelingen af 
koncessionen eller indgåelsen af aftalen 
dokumenteres det, at der ikke forekommer 
privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4, 
samt at alle andre betingelser heri er 
opfyldt.

Begrundelse

Alle de i stk. 1-4 omhandlede betingelser skal verificeres på tidspunktet for tildelingen, ikke 
blot den private deltagelse.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor
de heri angivne kumulative betingelser 
ikke længere er opfyldt, hvilket medfører, 
at igangværende koncessioner åbnes for 
konkurrence gennem almindelige 
koncessionstildelingsprocedurer.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår koncessioner med en 
varighed på mere end fem år må
koncessionens maksimale varighed ikke 
overstige den tid, der anslås at være 
nødvendig, for at koncessionshaveren kan 
genvinde de foretagne investeringer i 
driften af bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne, inklusive de indledende 
omkostninger, sammen med et rimeligt 
afkast på den investerede kapital, der 
svarer til det forventede afkast under 
normale markedsvilkår.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere.

3. Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. 
Sammenslutninger af økonomiske 
aktører, navnlig SMV'er, kan optræde 
som et konsortium af virksomheder.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere, der ønsker at tildele en 
koncession, tilkendegiver deres hensigt 
herom ved en koncessionsbekendtgørelse.

1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere, der ønsker at tildele en 
koncession, tilkendegiver deres hensigt 
herom ved en koncessionsbekendtgørelse, 
jf. artikel 28.



PE494.668v03-00 30/43 AD\921028DA.doc

DA

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udfærdiger disse 
standardformularer. De tilknyttede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 48.

udgår

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) hvis bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne kun kan leveres af en 
bestemt økonomisk aktør af en af følgende 
årsager:

i) formålet med koncessionen er at skabe 
eller erhverve et unikt kunstværk eller 
kunstnerisk præstation
ii) konkurrencen er af tekniske årsager 
ikkeeksisterende 
iii) patentbeskyttelse, ophavsrettigheder 
eller andre immaterielle rettigheder eller 
beskyttelse af andre eksklusive 
rettigheder.
Undtagelserne i punkt ii) og iii), finder 
kun anvendelse, når der ikke findes et 
rimeligt alternativ eller erstatning, og når 
den manglende konkurrence ikke er 
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resultatet af en kunstig indsnævring af 
parametrene for tildeling af koncessionen

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Ved anvendelsen af stk. 5, litra a), anses 
et tilbud for ikke-egnet, når:

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår 

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved bestemmelse af, hvilken national 
lovgivning der finder anvendelse i henhold 
til litra a), kan de ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere vælge
de nationale bestemmelser i en hvilken 
som helst medlemsstat, hvor mindst én af 
de deltagende myndigheder er beliggende.

Ved bestemmelse af, hvilken national 
lovgivning der finder anvendelse i henhold 
til litra a), vælger de ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere de 
nationale bestemmelser i en hvilken som 
helst medlemsstat, hvor mindst én af de 
deltagende myndigheder er beliggende.
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
som fastlægger de gældende regler for 
koncessionen, fastsættes den nationale 
lovgivning vedrørende 
koncessionstildeling i henhold til 
nedenstående regler:

udgår

a) hvis proceduren gennemføres eller 
forvaltes af én deltagende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver på 
vegne af de andre, gælder de nationale 
bestemmelser for denne ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregivers 
medlemsstat
b) hvis proceduren ikke udføres eller 
forvaltes af én deltagende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver på 
vegne af de andre og
i) vedrører en offentlig bygge- og 
anlægskoncession, anvender de 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere de nationale bestemmelser for 
den medlemsstat, hvor størstedelen af 
arbejderne er beliggende
ii) vedrører en tjenesteydelseskoncession, 
anvender de ordregivende myndigheder 
eller andre ordregivere de nationale 
bestemmelser for den medlemsstat, hvor 
størstedelen af tjenesteydelserne leveres
c) hvis det ikke er muligt at bestemme den 
gældende nationale lovgivning i henhold
til litra a) eller (b), anvender de 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere de nationale bestemmelser i 
den medlemsstat, der bærer den største 
andel af omkostningerne.
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
som fastlægger den gældende lovgivning 
om tildeling af koncessioner under stk. 3, 
fastsættes den nationale lovgivning om 
tildeling af koncessioner, som udføres af 
fælles retlige enheder, der er oprettet af 
flere ordregivende myndigheder eller 
andre ordregivere fra forskellige 
medlemsstater, i henhold til nedenstående 
regler:

udgår

a) hvis proceduren udføres eller forvaltes 
af det kompetente organ i den fælles 
retlige enhed, finder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
retlige enhed er beliggende, anvendelse
b) hvis proceduren udføres eller forvaltes 
af et medlem af den retlige enhed på 
vegne af denne retlige enhed, finder 
reglerne i stk. 4, litra a) og b), anvendelse
c) hvor det ikke er muligt at bestemme den 
gældende nationale lovgivning i henhold 
til stk. 4, litra a) eller b), anvender de 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere de nationale bestemmelser i 
den medlemsstat, hvor den retlige enhed 
har sit hjemsted.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 5 – litra -a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) De skal i koncessionsdokumenterne 
angive, hvilke elementer der kan være 
genstand for forhandling, og hvilke 
elementer der udgør de minimumskrav, 
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der henvises til i stk. 1.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I koncessionsbekendtgørelsen anfører de 
ordregivende myndigheder betingelserne 
for deltagelse vedrørende:

1. I koncessionsbekendtgørelsen anfører de 
ordregivende myndigheder betingelserne 
for deltagelse vedrørende:

a) egnethed til at udøve det pågældende 
erhverv

a) egnethed til at udøve det pågældende 
erhverv

b) økonomisk og finansiel formåen b) økonomisk og finansiel formåen
c) teknisk og faglig formåen. c) teknisk og faglig formåen.

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

Alle krav skal være relaterede og stå i et 
nøje forhold til behovet for at sikre, at 
koncessionshaveren er i stand til at 
gennemføre koncessionen under 
hensyntagen til kontraktens genstand, og 
målet om at sikre en reel konkurrence.

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

De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere skal i 
koncessionsbekendtgørelsen også angive, 
hvilken reference eller referencer, der skal 
fremlægges som bevis for den økonomiske 
aktørs formåen. Kravene med hensyn til 
disse referencer skal være ikke-
diskriminerende og stå i rimeligt forhold til 
koncessionens genstand.
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne vedtager passende
bestemmelser med henblik på at 
forebygge, identificere og omgående 
udbedre favorisering, bestikkelse og 
interessekonflikter med det formål at sikre 
gennemsigtighed ved tildelingen og 
ligebehandling af alle tilbudsgivere.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 36 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Begrundelser for udelukkelse af ansøgere
(denne nye artikel skal indeholde artikel 
36, stk. 5-9 inkl.)

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) hvidvaskning af penge og finansiering 
af terrorisme, som defineret i artikel 1 i 
Rådets direktiv 2005/60/EF.
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Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. En ansøger eller tilbudsgiver, som 
befinder sig i en af de i stk. 1 til 3
omhandlede situationer, kan forelægge den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver dokumentation for sin 
pålidelighed eller, hvor det er relevant, sin 
underentreprenørs pålidelighed på trods 
af den relevante udelukkelsesgrund.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 37 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastsættelse af tidsfrister Frist for indgivelse af 
koncessionsansøgninger
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved fastsættelsen af fristerne for 
indgivelse af ansøgninger om koncessionen 
og modtagelse af tilbud tager de 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere især hensyn til koncessionens 
kompleksitet og til den tid, der er 
nødvendig for udarbejdelse af tilbud, jf. 
dog den minimumsfrist, der er fastsat i stk.
3 og 4.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 38 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38
Frist for indgivelse af 

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

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

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

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

(Hvis dette vedtages, vil de to stk. i artikel 38 blive artikel 37, stk. 3 og 4.)

Ændringsforslag 58
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Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Koncessioner tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
diskrimination og ligebehandling 
overholdes, og som sikrer, at tilbuddene 
vurderes med henblik på at foretage en 
samlet økonomisk, miljømæssig, social og 
samhørighedsrelateret vurdering.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tildelingskriterierne må ikke give den 
ordregivende myndighed eller 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed og 
må ikke ændres på en vilkårlig eller 
diskriminerende måde i løbet af 
forhandlingerne. Eventuelle ændringer 
meddeles straks til de berørte ansøgere og 
tilbudsgivere.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Tildelingskriterierne skal være knyttet til 
koncessionens genstand og kan omfatte 
miljømæssige, sociale eller 
innovationsrelaterede kriterier og, hvor 
det er relevant, den offentlige politik med 
hensyn til fremme af en bæredygtig 
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økonomisk vækst og social samhørighed.
Kriterierne skal sikre en effektiv 
konkurrence og skal være ledsaget af krav,
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. De 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne skal på grundlag af de 
oplysninger og den dokumentation, som 
er forelagt af tilbudsgiverne, foretage en 
effektiv kontrol af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

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

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, 
udformning for alle brugere, 
miljømæssige karakteristika og innovativ 
karakter
b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder kan 
organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession, 
tages i betragtning, således at udskiftning 
af dette personale efter tildelingen af 
koncessionen kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, som skal kontrollere, at 



PE494.668v03-00 40/43 AD\921028DA.doc

DA

udskiftningen sikrer en tilsvarende 
organisation og kvalitet
c) kundeservice og teknisk bistand, 
leveringsdato, leveringstid eller 
færdiggørelsestid
d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 14, for så 
vidt som kriterierne vedrører faktorer, der 
indgår direkte i disse processer, og 
karakteriserer den specifikke proces med 
fremstilling eller levering af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Denne vægtning kan angives ved 
fastsættelse af en ramme med et passende 
maksimalt udsving.
Når der af objektive grunde ikke kan 
foretages en vægtning, opstiller den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kriterierne med det vigtigste 
først.
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 40 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 udgår
Beregning af livscyklusomkostninger

1. Livscyklusomkostninger omfatter i det 
omfang, det er relevant, alle de følgende 
omkostninger i livscyklussen for et 
produkt, en tjenesteydelse eller et bygge-
og anlægsarbejde som defineret i artikel 
2, stk. 1, punkt 14:
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) 
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.
2. Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i koncessionsbetingelserne, 
hvilken metode der er anvendt til at 
beregne livscyklusomkostningerne. Den 
anvendte metode skal opfylde alle de 
følgende betingelser:
a) Den er udviklet på grundlag af 
videnskabelig information eller baseret på 
andre objektivt verificerbare og 
ikkediskriminerende kriterier
b) Den er udarbejdet til gentagen eller 
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konstant anvendelse
c) Den er tilgængelig for alle 
interessenter.
De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere giver de økonomiske aktører 
mulighed for at anvende en anden metode 
til at beregne livscyklusomkostninger for 
deres tilbud, hvis det godtgøres, at 
metoden lever op til kravene i punkt a, b 
og c, og at den svarer til den metode, som 
anvendes af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren.
3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt vedrørende 
sektorspecifik lovgivning, anvendes 
denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 39, stk. 4, omhandlede 
tildelingskriterier.
Bilag II indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 46 
vedrørende ajourføring af denne liste, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af sådan 
lovgivning.
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