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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Trots att offentliga handlingar är så viktiga tillhandahåller inte unionens lagstiftning ett tydligt 
regelverk för tilldelning av koncessioner1. Avsaknaden av gemensamma regler beror på 
betydande ekonomisk ineffektivitet och är till nackdel för intressenterna, inklusive 
upphandlande myndigheter och enheter, marknadsaktörerna och konsumenterna2. De 
ekonomiska aktörerna måste verka på ojämlika villkor som ofta leder till felaktig praxis och 
till och med korruption3.

Syftet med förslaget till direktiv är följaktligen att uppnå två viktiga mål: att öka den rättsliga 
säkerheten och förbättra europeiska företags tillträde till koncessionsmarknaderna. På så sätt 
förtydligar direktivet den tillämpliga rättsliga ramen och inför regler som bidrar till att göra 
tilldelningsförfarandena mer transparenta och rättvisa.  

2. Föredragandens ståndpunkt

Inledande kommentarer och prioriteringar

Föredraganden är enig med de mål som kommissionen eftersträvar i förslaget till direktiv och 
framhåller, i motsats till vissa ståndpunkter4, att det är nödvändigt att vidta 
lagstiftningsåtgärder för att garantera samstämmighet i regelverken och rättvist tillträde till 
koncessionsmarknaderna inom EU.

                                               
1 Tilldelning av koncessioner avseende byggentreprenader styrs i själva verket av bestämmelserna i direktiv 
2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
Tjänstekoncessionerna regleras i stället helt i enlighet med de allmänna principerna i fördraget vad gäller 
ekonomisk frihet, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.
2 Enligt kommissionens konsekvensbedömning innefattar osäkerheten i rättsläget både definitionen av begreppet 
koncession och tillämplig rättslig ram. Trots att domstolen har fastställt att en koncessions viktigaste egenskap 
ska vara förbunden med den risk vad gäller exploateringen av en anläggning eller tjänst som koncessionshavaren 
förbinder sig till, är vissa grundläggande delar fortfarande odefinierade, däribland risknivån och risktypen. 
Dessutom är innehållet i och tillämpbarheten avseende skyldigheterna till öppenhet och icke-diskriminering 
enligt fördraget oklart. Hela konsekvensbedömningen hittas på följande adress: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Vad gäller de 
negativa ekonomiska konsekvenserna av en avskärmning av marknaden, jfr Saussier, S. (2012): Saussier (2012):
"An Economic Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession 
Contracts". Denna analys har beställts av Europaparlamentet och finns på följande adress:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120406ATT72127/20120406ATT72127EN.p
df
3 Jfr Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". 
Denna analys har beställts av Europaparlamentet och finns på följande adress: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120406ATT72127/20120406ATT72127EN.p
df
4 I enlighet med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna får 
de nationella parlamenten lägga fram ett motiverat yttrande som förklarar varför de anser att det berörda 
projektet inte är överensstämmer med subsidiaritetsprincipen.  Europaparlamentet har hittills mottagit tre 
motiverade yttranden om direktivet om tilldelning av koncessioner från Österrikes Bundesrat, Tysklands 
Bundesrat och Spaniens Cortes Generales del Regno.
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I detta hänseende menar föredraganden att det behövs tydliga regler, i synnerhet när det gäller 
följande:

– En mer exakt definition av koncessioner, i synnerhet beträffande begreppet driftsrisk1.
– konkreta och rimliga krav som ska tillämpas i samband med tilldelningsförfarandet,2
– specifika regler för ändringar av gällande koncessionsavtal3, och
– lämpliga bestämmelser för att främja transparenta och rättvisa förfaranden.

Föredraganden anser därför att det är nödvändigt att undvika all typ av överreglering om man 
vill få till stånd en effektiv och konsekvent tillämpning av reglerna. För detta ändamål har 
föredraganden försökt uppnå två parallella mål:

– Att förenkla de bestämmelser som läggs fram i direktivet så att de kan införlivas på ett 
enklare och mer samordnat sätt, och

– att garantera en korrekt balans mellan behovet av att säkra ett rättvist tillträde och 
likabehandling och behovet av att behålla en viss flexibilitet för de upphandlande 
enheterna och de upphandlande myndigheterna4 (se ändringsförslagen 5 och 13).  

Framlagda ändringsförslag 

Föredraganden anser att förslaget ibland reglerar tilldelningen av koncessioner på ett 
olämpligt sätt och underkastar dessa kontrakt samma kriterier som gäller för offentliga 
upphandlingar. Med tanke på koncessionernas annorlunda karaktär föreslår föredraganden att 
följande bestämmelser bör ändras: 

– Man bör ta bort de mellanliggande tröskelvärden som avses i artikel 5. De innebär inte 
något mervärde och de riskerar att göra fastställandet av direktivets tillämpningsområde 
onödigt svårt (se ändringsförslagen 17 och 30).

– Man bör förenkla beräkningsmetoden och ta bort distinktionen mellan 
byggentreprenader och tjänstekoncessioner, eftersom en stor andel koncessioner är av 
blandad karaktär, samt införa en gemensam princip för att beräkna det ”uppskattade 
värdet” som motsvarar den nettoomsättning som ackumuleras under hela kontraktets 
löptid (se ändringsförslagen 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 och 23).

                                               
1 Hela 13 av domstolens 25 domar som har med tilldelning av koncessioner att göra behandlar förtydligandet av 
begreppet koncession. 
2 Trots att domstolens dom i fallet ”Teleaustria” (C-324/98) bekräftade att de behöriga myndigheterna är 
förpliktigade att följa direktivets principer vid tilldelning av en koncession har domstolen inte i tillräcklig 
omfattning tydliggjort innehållet i dessa reglerande principer. 
3 Som framgår i kommissionens konsekvensbedömning (a.a. s. 13) utgör de tillämpliga kraven för att ändra 
kontrakten ett stort mått rättsosäkerhet för aktörerna.
4 Koncessionshavaren tar en risk som skiljer sig från entreprenörens risk, som inte är begränsad till 
exploateringen av en anläggning eller tjänst i enlighet med fastställda kvantitativa och kvalitativa kriterier utan 
snarare rör arbetets och/eller tjänstens faktiska lönsamhet. På så sätt måste koncessionshavaren anta en 
kvalificerad företagsrisk i förhållande till den nytt som erbjuds, som i slutändan ställs mot en annan aktör än den 
upphandlande koncessionshavaren: konsumenten. Med bakgrund mot att konsumentbeteendet endast delvis går 
att förutse innebär detta därför en särskild marknadsrisk som härrör från ett tredelat koncessionsförhållande 
mellan koncessionshavaren, den tilldelande enheten och konsumenten (jfr Goisis: ”Public Works Concessions 
and Service Concessions”, IUS Publicum, juni 2011, s. 2–9).



AD\921028SV.doc 5/42 PE494.668v02-00

SV

– Man bör uttryckligen begränsa koncessionernas löptid och se till att sådan begränsning 
inte kan överstiga den tidsperiod som behövs för att koncessionshavaren ska få tillbaka 
sina investeringar med en rimlig avkastning (se ändringsförslagen 10 och 24).

– Man bör anpassa tilldelningskriterierna till koncessionernas karaktär för att säkerställa 
ett visst mått av flexibilitet som på samma gång inte bidrar till en valfrihet som inte 
styrs av den upphandlande enheten eller myndigheten (se ändringsförslagen 11, 12, 16, 
35, 44, 46, 47 och 48).

För att förenkla de bestämmelser som har införts genom direktivet och för att undvika 
överreglering föreslår föredraganden att alla överflödiga bestämmelser tas bort och olika 
bestämmelser slås ihop i en enda artikel när så är möjligt (se ändringsförslagen 26, 27, 28, 41 
och 43). Föredraganden föreslår att valet av bestämmelser och tillämpliga lagar vad gäller 
gemensamma koncessioner för upphandlande myndigheter eller enheter från olika 
medlemsstater blir obligatoriskt, för att undvika rättslig osäkerhet och onödiga rättstvister (se 
ändringsförslagen 31, 32 och 33).

Slutligen anser föredraganden att det berörda direktivet konkret kan bidra till genomförandet 
av politik som syftar till att nå en hög sysselsättningsgrad och till att garantera en rimlig social 
trygghet och en hög utbildningsnivå samt god hälsa (se ändringsförslagen 1 och 3). Därför 
föreslår föredraganden att koncessionshavare ska ha möjlighet att i upphandlingskriterierna 
inbegripa miljömässiga och sociala kriterier eller kriterier för innovation och, vid behov, för 
genomförande av politik som syftar till att främja hållbar ekonomisk tillväxt och starkare 
social sammanhållning (se ändringsförslagen 4, 14 och 15).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt
artiklarna 53.1, 62 och 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
14, 53.1, 62 och 114 samt protokoll 26,
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling spelar en viktig 
roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska 
användas för att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla och för att garantera att 
offentliga medel utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Tilldelningen av 
byggkoncessioner omfattas för 
närvarande av de grundläggande reglerna 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster. Tilldelning av 
tjänstekoncessioner av 
gränsöverskridande intresse omfattas av 
fördraget, särskilt principerna om fri 
rörlighet för varor, etableringsfrihet och 
frihet att tillhandahålla tjänster samt de 
principer som härrör från dessa, såsom 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet och insyn. Det finns en risk 
för rättslig osäkerhet till följd av att de 
nationella lagstiftarna tolkar principerna 
i fördraget på olika sätt, vilket i sin tur 
leder till stora skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftningar. Denna 
risk har bekräftats genom EU-domstolens 
omfattande rättspraxis, som dock endast 
delvis behandlar vissa aspekter av 
koncessionstilldelning. Det är därför 
nödvändigt att på unionsnivå konkretisera 
fördragets principer på ett enhetligt sätt i 
medlemsstaterna samt eliminera 
skillnader i tolkningen av principerna, för 
att undanröja kvarstående snedvridningar 
av den inre marknaden.

(2) Offentlig upphandling spelar en viktig 
roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska 
användas för att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla och för att garantera att 
offentliga medel utnyttjas så effektivt som 
möjligt. I detta sammanhang utgör 
koncessioner viktiga verktyg för den 
långsiktiga strukturella utvecklingen av 
infrastruktur och strategiska tjänster. De 
förenklar således konkurrensutvecklingen 
på den inre marknaden och ökar 
sakkunnigheten inom den privata sektorn, 
vilket skapar effektivitet och innovation.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Tilldelningen av byggkoncessioner 
omfattas för närvarande av de 
grundläggande reglerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster1. Tilldelning av 
tjänstekoncessioner av 
gränsöverskridande intresse omfattas av 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt principerna om fri 
rörlighet för varor, etableringsfrihet och 
frihet att tillhandahålla tjänster samt de 
principer som härrör från dessa, såsom 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet och insyn. Det finns en risk 
för rättslig osäkerhet till följd av att de 
nationella lagstiftarna tolkar principerna 
i EUF-fördraget på olika sätt, vilket i sin 
tur leder till stora skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftningar. Denna 
risk har bekräftats genom EU-domstolens 
omfattande rättspraxis, som dock endast 
delvis behandlar vissa aspekter av 
koncessionstilldelning. 
_______________
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Syftet med detta direktiv är således att 
skapa en enhetlig tillämpning av 
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principerna i fördraget i samtliga 
medlemsstater för att säkerställa rättslig 
säkerhet, avlägsna kvarstående 
snedvridningar på den inre marknaden, 
öka effektiviteten avseende offentliga 
kostnader, underlätta små och medelstora 
företags lika tillgång och rättvisa 
medverkan vid tilldelning av 
koncessioner, såväl på lokal nivå som på 
EU-nivå, och stödja uppnåendet av 
hållbara politiska mål.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Dessutom har detta direktiv som syfte 
att stödja genomförande av politik 
förknippad med främjande av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kamp mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög skyddsnivå för folkhälsan. 
Detta direktiv bidrar således till att dessa 
mål uppnås genom att säkerställa att 
sociala krav förknippade med 
arbetsförhållanden, socialt skydd och 
folkhälsa införlivas i alla skeden av 
upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv bör emellertid inte 
påverka medlemsstaternas eller de 
offentliga myndigheternas frihet att besluta 
om direkt utförande av bygg- och 
anläggningsarbeten och direkt 
tillhandahållande av tjänster till 

(3) Detta direktiv bör garantera
medlemsstaternas eller de offentliga 
myndigheternas frihet att besluta om direkt 
utförande av bygg- och anläggningsarbeten 
och direkt tillhandahållande av tjänster till 
allmänheten eller utläggning av detta på 
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allmänheten eller utläggning av detta på 
entreprenad till tredje parter.
Medlemsstaterna eller de offentliga 
myndigheterna bör också vara fria att 
fastställa egenskaperna hos den tjänst som 
ska tillhandahållas, inbegripet eventuella 
villkor för kvalitet och pris på tjänsterna 
för fullgörandet av de allmännyttiga målen.

entreprenad till tredje parter.
Medlemsstaterna eller de offentliga 
myndigheterna bör också vara fria att 
fastställa egenskaperna hos den tjänst som 
ska tillhandahållas, och att besluta 
huruvida, på vilket sätt, och i vilken 
utsträckning de vill utföra offentliga 
tjänster själva, inbegripet eventuella 
villkor för kvalitet och pris på tjänsterna 
för fullgörandet av de allmännyttiga målen. 
Således bör detta direktiv inte påverka 
medlemsstaternas frihet att i 
överensstämmelse med artikel 14 i EUF-
fördraget och protokoll 26 till fördraget 
fastställa vad de anser vara tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, hur dessa 
tjänster bör organiseras och finansieras i 
enlighet med bestämmelserna om statligt 
stöd samt vilka särskilda krav tjänsterna 
bör underställas.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För koncessioner över ett visst värde är 
det dock lämpligt att föreskriva en lägsta 
grad av samordning av nationella 
förfaranden vid tilldelning av sådana 
kontrakt i enlighet med 
fördragsprinciperna, för att garantera att 
koncessioner öppnas för konkurrens och 
skapa rättslig säkerhet. Dessa 
samordningsbestämmelser bör inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
ovan nämnda mål. Medlemsstaterna bör
emellertid få komplettera och 
vidareutveckla dessa bestämmelser om de 
anser det lämpligt, särskilt för att se till att 
ovan nämnda principer följs på ett bättre 
sätt.

(4) För koncessioner över ett visst värde är 
det dock lämpligt att föreskriva en lägsta 
grad av samordning av nationella 
förfaranden vid tilldelning av sådana 
kontrakt i enlighet med 
fördragsprinciperna, för att garantera att 
koncessioner öppnas för konkurrens och 
skapa rättslig säkerhet. Dessa 
samordningsbestämmelser bör inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
ovan nämnda mål och bör garantera ett 
visst mått av flexibilitet. Medlemsstaterna 
bör således få komplettera och 
vidareutveckla dessa bestämmelser om de 
anser det lämpligt, särskilt för att se till att 
ovan nämnda principer följs på ett bättre 
sätt.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Svårigheter i tolkningen av begreppen 
koncession och offentlig upphandling har 
varit orsak till ständig rättsosäkerhet bland 
intressenterna, och har gett upphov till 
flera domar från EU-domstolens sida i 
denna fråga. Därför bör definitionen av 
koncession förtydligas, särskilt genom att 
hänvisa till begreppet väsentlig driftsrisk.
Det viktigaste kännetecknet för en 
koncession, rätten att utnyttja ett 
byggnadsverk eller en tjänst, innebär alltid
en överföring till koncessionshavaren av en 
ekonomisk risk som innebär att personen 
eller företaget kanske inte kommer att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av ett byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av tjänster.
Tillämpningen av särskilda regler för 
tilldelning av koncessioner skulle inte vara 
berättigad om den upphandlande 
myndigheten eller enheten kompenserade 
entreprenörens eventuella förluster genom 
att garantera vissa intäkter som motsvarar 
eller är högre än de kostnader som denne 
måste ta på sig i samband med kontraktets 
utförande. Samtidigt bör det klargöras att 
vissa kontraktsarrangemang som betalas 
helt av en upphandlande myndighet eller 
enhet bör anses utgöra en koncession om 
ersättningen för de investeringar som 
entreprenören har gjort och de kostnader 
som denne har haft för att utföra en 
byggentreprenad eller tillhandahålla en 
tjänst beror på den faktiska efterfrågan på 
eller tillgången till en tjänst eller en 
egendom.

(7) Svårigheter i tolkningen av begreppen 
koncession och offentlig upphandling har 
varit orsak till ständig rättsosäkerhet, och 
har gett upphov till flera domar från EU-
domstolens sida i denna fråga. Mot 
bakgrund av att rätten att utnyttja ett 
byggnadsverk eller en tjänst alltid innebär 
en överföring till koncessionshavaren av en 
ekonomisk risk som innebär att personen 
eller företaget kanske inte kommer att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av ett byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av tjänster, bör 
definitionen av koncession klargöras och 
relateras till konceptet väsentlig 
ekonomisk risk. Tillämpningen av 
särskilda regler för tilldelning av 
koncessioner skulle inte vara berättigad om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten kompenserade entreprenörens 
eventuella förluster genom att garantera 
vissa intäkter som motsvarar eller är högre 
än de kostnader som denne måste ta på sig 
i samband med kontraktets utförande.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med hänvisning till den väsentliga 
driftsrisken bör det klargöras att vissa 
kontraktsarrangemang som betalas helt 
av en upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet bör anses utgöra en 
koncession om ersättningen för de 
investeringar som en ekonomisk aktör har 
gjort eller de kostnader som har uppstått 
vid utförandet en byggentreprenad eller 
tillhandahållandet av en tjänst beror på 
den faktiska efterfrågan på eller 
tillgången till tjänsten eller egendomen. 

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det uppskattade värdet på 
koncessionen är en avgörande faktor vid 
tilldelningen. För att undvika osäkerhet 
bland de upphandlande parterna är det 
nödvändigt att fastställa en enhetlig 
princip för att beräkna detta värde. I detta 
syfte bör det uppskattade värdet på en 
koncession utgå från den extra
årsomsättningen från det att 
koncessionen inleds till att den avslutas.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ett verkligt öppnande av (11) För att ett verkligt öppnande av 
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marknaden och en rättvis och balanserad 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster ska 
säkerställas, är det nödvändigt att de 
enheter som ska omfattas av direktivet 
definieras på ett annat sätt än genom 
hänvisning till deras rättsliga ställning. 
Det är således viktigt att upphandlande 
enheter från den offentliga respektive den 
privata sektorn behandlas lika. I 
överensstämmelse med artikel 345 i 
fördraget är det också nödvändigt att se till 
att medlemsstaternas egendomsordning 
inte påverkas på något sätt.

marknaden och en rättvis och balanserad 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster ska 
säkerställas, är det nödvändigt att de 
enheter som ska omfattas av direktivet 
definieras tydligt när det gäller de 
särskilda uppdrag som fastställs av de
offentliga myndigheterna. I 
överensstämmelse med artikel 345 i 
fördraget är det också nödvändigt att se till 
att medlemsstaternas egendomsordning 
inte påverkas på något sätt.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att garantera att bygg- och 
tjänstekoncessioner över ett visst värde 
som tilldelas av upphandlande enheter och 
myndigheter offentliggörs på lämpligt sätt 
bör det vara obligatoriskt att offentliggöra 
ett koncessionsmeddelande i Europeiska 
unionens officiella tidning innan 
kontrakten tilldelas. Koncessioner har ett 
tydligt gränsöverskridande intresse för 
ekonomiska aktörer som är etablerade i 
andra medlemsstater, vilket bör beaktas vid 
fastställandet av tröskelvärdena. För att 
beräkna värdet av en tjänstekoncession 
måste hänsyn tas till det uppskattade 
värdet av samtliga tjänster som ska 
tillhandahållas av koncessionshavaren ur 
en potentiell anbudsgivares synvinkel.

(18) För att garantera att bygg- och 
tjänstekoncessioner över ett visst värde 
som tilldelas av upphandlande enheter och 
myndigheter offentliggörs på lämpligt sätt 
bör det vara obligatoriskt att offentliggöra 
ett koncessionsmeddelande i Europeiska 
unionens officiella tidning innan 
kontrakten tilldelas. Koncessioner har ett 
tydligt gränsöverskridande intresse för 
ekonomiska aktörer som är etablerade i 
andra medlemsstater, vilket bör beaktas vid 
fastställandet av tröskelvärdena. 
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Koncessioner för långa tidsperioder 
resulterar troligtvis i att marknaden 
hindras från att utsättas för konkurrens, 
och hindrar således den fria rörligheten 
för tjänster och etableringsfriheten. 
Långa tidsperioder kan dock vara 
motiverade om de är nödvändiga för att 
göra det möjligt för koncessionshavaren 
att få tillbaka de investeringar som gjorts 
för att utföra koncessionen, inklusive 
inledande undersökningskostnader, samt 
för att erhålla avkastning på det 
investerade kapitalet, vilken bör motsvara 
förväntad avkastning vid normala 
marknadsförhållanden. 

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, bör medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Reglerna i detta direktiv 
förhindrar inte medlemsstaterna att 
tillämpa särskilda kvalitetskriterier vid 
valet av tjänsteleverantörer, exempelvis de 
kriterier i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.
Medlemsstaterna och/eller offentliga 
myndigheter bör ha frihet att tillhandahålla 
dessa tjänster själva eller att organisera 
sociala tjänster på ett sätt som inte medför 

(22) Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, måste
medlemsstaterna ges stor frihet att 
organisera valet av tjänsteleverantörer på 
det sätt som de finner lämpligast. Reglerna 
i detta direktiv förhindrar inte 
medlemsstaterna att tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis de kriterier 
i den frivilliga europeiska kvalitetsramen 
för sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter bör ha frihet att 
tillhandahålla dessa tjänster själva eller att 
organisera sociala tjänster, såsom samtliga 
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ingående av koncessioner, exempelvis 
genom att enbart finansiera sådana tjänster 
eller genom att bevilja licens eller tillstånd 
till alla ekonomiska aktörer som uppfyller 
de krav som den upphandlande 
myndigheten eller enheten uppställt i 
förväg, utan några gränser eller kvoter, 
förutsatt att systemet tryggar tillräckligt 
offentliggörande och överensstämmer med 
principerna om öppenhet och icke-
diskriminering.

tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
på ett sätt som inte medför ingående av 
koncessioner, exempelvis genom att enbart 
finansiera sådana tjänster eller genom att 
bevilja licens eller tillstånd till alla 
ekonomiska aktörer som uppfyller de krav 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten uppställt i förväg, utan några 
gränser eller kvoter, förutsatt att systemet 
tryggar tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Valet och tillämpningen av 
proportionella, icke-diskriminerande och 
rättvisa kriterier för urval av ekonomiska 
aktörer är avgörande för att de ska kunna få 
effektiv tillgång till de ekonomiska 
möjligheter som koncessioner innebär. I 
synnerhet kan en anbudssökandes 
möjlighet att lita på kapaciteten hos andra 
enheter vara avgörande för att små och 
medelstora företag ska kunna delta. Därför 
är det lämpligt att föreskriva att 
urvalskriterierna endast bör gälla den 
ekonomiska aktörens tekniska, finansiella 
och ekonomiska kapacitet, att de
offentliggörs i koncessionsmeddelandet 
och inte får hindra en ekonomisk aktör från 
att åberopa kapaciteten hos andra enheter, 
oberoende av hur aktören rent juridiskt 
hänger samman med dessa enheter, om 
aktören visar för den upphandlande 
myndigheten eller enheten att de resurser 
som krävs finns tillgängliga.

(24) Valet och tillämpningen av 
proportionella, icke-diskriminerande och 
rättvisa kriterier för urval av ekonomiska 
aktörer är avgörande för att de ska kunna få 
effektiv tillgång till de ekonomiska 
möjligheter som koncessioner innebär. I 
synnerhet kan en anbudssökandes 
möjlighet att lita på kapaciteten hos andra 
enheter vara avgörande för att små och 
medelstora företag ska kunna delta. Därför 
är det lämpligt att föreskriva att 
urvalskriterierna bör gälla den ekonomiska 
aktörens tekniska, finansiella och 
ekonomiska kapacitet, men även, för 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
att dessa tjänster måste följa de
bestämmelser som gäller för miljö, sociala 
frågor och sammanhållning och hålla en 
hög nivå avseende kvalitet, säkerhet och 
rimliga priser, likabehandling och 
främjande av allmän tillgång och 
användarnas rättigheter, samt att 
kriterierna bör offentliggöras i 
koncessionsmeddelandet och inte får 
hindra en ekonomisk aktör från att åberopa 
kapaciteten hos andra enheter, oberoende 
av hur aktören rent juridiskt hänger 
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samman med dessa enheter, om aktören 
visar för den upphandlande myndigheten 
eller enheten att de resurser som krävs 
finns tillgängliga.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att garantera öppenhet och 
likabehanding bör kriterierna för tilldelning 
av koncessioner alltid uppfylla vissa 
allmänna normer. De bör meddelas alla 
potentiella anbudsgivare i förväg, ha 
samband med kontraktsföremålet och får 
inte medföra en obegränsad valfrihet för 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten. De bör garantera att effektiv 
konkurrens är möjlig och åtföljas av krav 
som gör det möjligt att i praktiken verifiera 
de uppgifter som anbudsgivarna lämnar.
För att uppfylla dessa normer och 
samtidigt öka rättssäkerheten får 
medlemsstaterna föreskriva användning 
av kriteriet i form av det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. 

(25) För att garantera öppenhet och 
likabehanding bör kriterierna för tilldelning 
av koncessioner alltid uppfylla vissa 
allmänna normer. De bör meddelas alla 
potentiella anbudsgivare i förväg, ha 
samband med kontraktsföremålet och får 
inte medföra en obegränsad valfrihet för 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten. De bör garantera att effektiv 
konkurrens är möjlig och åtföljas av krav 
som gör det möjligt att i praktiken verifiera 
de uppgifter som anbudsgivarna lämnar.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) När en upphandlande myndighet 
eller enhet väljer att tilldela en koncession 
på grundval av det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet, bör de fastställa de 
ekonomiska kriterier och kvalitetskriterier 
som ska användas när de utvärderar 
vilket anbud som har det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris. 
Fastställandet av dessa kriterier beror på 

utgår
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föremålet för koncessionen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålet för 
koncessionen enligt definitionen i de 
tekniska specifikationerna samt att 
utvärdera förhållandet mellan kvalitet och 
pris för varje anbud.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Koncessioner är oftast långsiktiga och 
komplicerade arrangemang där 
entreprenören bär det ansvar och de risker 
som traditionellt bärs av upphandlande 
myndigheter och normalt ingår i deras 
ansvarsområde samt av upphandlande 
enheter. Av denna anledning bör 
upphandlande myndigheter och enheter ha 
en viss flexibilitet i tilldelningsprocessen, 
med möjlighet att förhandla om kontraktets 
innehåll med de anbudssökande. För att 
garantera likabehandling och öppenhet 
under hela tilldelningsförfarandet bör 
emellertid vissa krav fastställas på 
strukturering av tilldelningen, däribland av 
förhandlingar, informationsspridning och 
tillgång till skriftliga dokument. Det krävs 
också regler om att de ursprungliga 
villkoren i koncessionsmeddelandet inte får 
frångås, för att förhindra orättvis 
behandling av potentiella anbudssökande.

(27) Koncessioner är oftast långsiktiga och 
komplicerade arrangemang där 
entreprenören bär det ansvar och de risker 
som traditionellt bärs av upphandlande 
myndigheter och normalt ingår i deras 
ansvarsområde samt av upphandlande 
enheter. Av denna anledning bör 
upphandlande myndigheter och enheter ha 
en viss flexibilitet i tilldelningsprocessen. 
Detta innebär att det måste finnas 
flexibilitet i användningen av 
tilldelningskriterier så att den 
upphandlande myndigheten får möjlighet 
att utföra en övergripande ekonomisk och 
kvalitativ analys av anbudet, tillsammans 
med en möjlighet att förhandla om 
kontraktets innehåll med de 
anbudssökande. För att garantera 
likabehandling och öppenhet under hela 
tilldelningsförfarandet bör emellertid vissa 
krav fastställas på strukturering av 
tilldelningen, däribland av förhandlingar, 
informationsspridning och tillgång till 
skriftliga dokument. Det krävs också regler 
om att de ursprungliga villkoren i 
koncessionsmeddelandet inte får frångås, 
för att förhindra orättvis behandling av 
potentiella anbudssökande.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter och enheter få lov att hänvisa 
till en bestämd produktionsprocess, ett 
bestämt sätt att tillhandahålla tjänster eller 
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkts eller tjänsts 
livscykel, så länge detta har anknytning till 
föremålet för koncessionen. För att bättre 
integrera sociala hänsyn i tilldelning av 
koncessioner kan upphandlande 
myndigheter och enheter även tillåtas att i 
tilldelningskriterierna ta med egenskaper 
som avser arbetsvillkoren. Om de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna emellertid tillämpar det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet får 
dessa kriterier endast avse arbetsvillkoren 
för de personer som direkt deltar i den 
berörda produktionsprocessen eller i 
tillhandahållandet av den berörda 
tjänsten. Sådana egenskaper får endast 
avse hälsoskydd för den personal som 
deltar i produktionsprocessen eller 
främjandet av social integration för 
missgynnade personer eller medlemmar i 
sårbara grupper bland de personer som får i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 

(29) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter och enheter få lov att hänvisa 
till en bestämd produktionsprocess, ett 
bestämt sätt att tillhandahålla tjänster eller 
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkts eller tjänsts 
livscykel, så länge detta har anknytning till 
föremålet för koncessionen. Dessa kriterier 
får innefatta miljömässiga, sociala eller 
innovationsrelaterade kriterier samt 
allmänpolitiska mål med syfte att främja 
hållbar ekonomisk tillväxt och social 
sammanhållning. För att bättre integrera 
sociala hänsyn i tilldelning av koncessioner 
kan upphandlande myndigheter och 
enheter även tillåtas att i 
tilldelningskriterierna ta med egenskaper 
som avser arbetsvillkoren. Sådana 
egenskaper får endast avse hälsoskydd, 
anställnings- och arbetsvillkor och 
respekt för kollektivavtal för den personal 
som deltar i produktionsprocessen eller 
främjandet av social integration för 
missgynnade personer eller medlemmar i 
sårbara grupper bland de personer som får i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
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andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter i ett avtal eller frihandelsavtal 
som unionen är part i. Upphandlande 
myndigheter och enheter bör, även när de 
tillämpar kriteriet i form av det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ha 
rätt att som urvalskriterium använda 
organisation av och kvalifikation och 
erfarenhet hos den personal som ska 
utföra den berörda koncessionen, 
eftersom detta kan påverka kvaliteten på 
genomförandet av koncessionen och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

som är parter i ett avtal eller i 
frihandelsavtal som bygger på respekt för 
ILO:s normer och i vilka unionen är part.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter och enheter ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som begår allvarliga överträdelser av 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som syftar till att skydda 
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget, eller om en ekonomisk aktör 
uppvisar betydande eller ihållande brister i 
samband med utförandet av en tidigare 
koncession eller koncessioner av liknande 
beskaffenhet för samma upphandlande 
myndighet eller enhet.

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation, inbegripet 
deltagande i utnyttjande av 
människohandel eller barnarbete, eller 
som befunnits skyldiga till korruption eller 
bedrägerier riktade mot unionens intressen 
eller till penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter och enheter ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som begår allvarliga överträdelser av 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som syftar till att skydda 
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget, eller om en ekonomisk aktör 
uppvisar betydande eller ihållande brister i 
samband med utförandet av en tidigare 
koncession eller koncessioner av liknande 
beskaffenhet för samma upphandlande 
myndighet eller enhet.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I detta direktiv fastställs regler för 
tilldelning av koncessioner för 
byggentreprenader och tjänster vars värde 
uppskattas till minst de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 5.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Principen om offentliga myndigheters 

självbestämmande
I detta direktiv erkänns principen om 
offentliga myndigheters 
självbestämmanderätt i enlighet med 
gällande nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning. Dessa myndigheter får 
fritt bestämma hur de anser det lämpligast 
att de byggentreprenader och de tjänster 
de ansvarar för ska utföras respektive 
levereras.
Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att i 
överensstämmelse med 
unionslagstiftningen fastställa vad de 
anser vara tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, hur dessa tjänster bör 
organiseras och finansieras enligt 
reglerna för statligt stöd samt vilka 
särskilda krav tjänsterna bör underställas.

Ändringsförslag 23
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) koncession: offentlig byggkoncession, 
byggkoncession eller tjänstekoncession.

(1) koncession: byggkoncession eller 
tjänstekoncession.

Motivering

Distinktionen mellan offentlig byggkoncession och byggkoncession är inte användbar i 
praktiken. Ändringsförslaget syftar till förenkling.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) byggkoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en 
eller flera upphandlande enheter och som 
avser utförande av byggentreprenad, där 
ersättningen för arbetet endast utgörs av 
rätten att utnyttja det byggnadsverk som är 
föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning. 

(4) byggkoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor varigenom en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter tilldelar en eller flera ekonomiska 
aktörer utförande av byggentreprenad, där 
ersättningen för arbetet antingen endast 
utgörs av rätten att utnyttja det 
byggnadsverk som är föremål för 
kontraktet, eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande av 
andra typer av tjänster än dem som avses i
punkterna 2 och 4, där ersättningen för de 
tjänster som ska tillhandahållas endast 

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor varigenom en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter tilldelar en eller flera ekonomiska 
aktörer tillhandahållande av tjänster, där 
ersättningen för detta antingen endast 
utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet, eller av dels en 
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utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.

sådan rätt, dels betalning.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller inbördes sammankopplade 
skeden, inklusive produktion, transport, 
användning och underhåll, som ingår i 
livslängden för en produkt, en 
byggentreprenad eller ett 
tillhandahållande av en tjänst, allt från 
förvärv av råvaror eller generering av 
resurser till bortskaffande, sanering och 
slutförande.

utgår

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Denna ekonomiska risk kan bestå av 
något av följande:

Med den ekonomiska risken avses:

a) Risk i samband med användning av 
byggentreprenaderna eller 

(a) Risk som hör samman med den 
faktiska efterfrågan på de byggnadsverk 
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tillhandahållande av tjänsten. eller tjänster som kontraktet omfattar. 
(b) Risk i samband med tillgång till den 
infrastruktur som tillhandahålls av 
koncessionshavaren eller som används för 
att tillhandahålla tjänsterna till användarna. 

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

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 Artikel 6

Metoder för beräkning av det uppskattade 
värdet av koncessioner

Metoder för beräkning av det uppskattade 
värdet av koncessioner

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

1. Beräkningen av det uppskattade värdet 
av en koncession ska grundas på
koncessionens sammanlagda omsättning, 
efter avdrag för skatt, under kontraktets 
hela löptid, enligt uppdragsgivarens egen 
uppskattning. Denna uppskattning ska 
gälla vid den tidpunkt då meddelandet om 
koncessionen offentliggörs, eller, om ett 
sådant meddelande inte krävs, vid den 
tidpunkt då den upphandlande 
myndigheten eller enheten inleder 
koncessionsförfarandet. Om värdet 
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ändras vid förhandlingarna i samband 
med tilldelningsförfarandet, ska den 
uppskattning gälla som anges vid 
tidpunkten för kontraktets 
undertecknande.

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

2. Det uppskattade värdet av en koncession 
ska beräknas som helhetsvärdet på den 
entreprenad och/eller de tjänster som
ingår i ett och samma koncessionsprojekt, 
inberäknat förstudier. Att det rör sig om 
ett enda projekt kan visas exempelvis av att 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten dessförinnan genomfört en samlad 
planering och utformning, av att de olika 
beståndsdelarna som ingår i projektet fyller 
en och samma ekonomiska och tekniska 
funktion eller av att de i övrigt är logiskt 
förknippade med varandra.

Om den upphandlande myndigheten eller 
enheten avser att ge premier eller 
ersättningar till anbudssökande eller 
anbudsgivare ska den beakta dessa när 
den beräknar det uppskattade värdet av 
koncessionen.
3. Metoden för beräkning av det 
uppskattade värdet av en koncession får 
inte väljas i syfte att undanta koncessionen 
från detta direktivs tillämpningsområde. Ett 
byggentreprenadprojekt eller ett projekt 
som består av enbart tjänster får inte delas 
upp för att förhindra att upphandlingen 
omfattas av detta direktiv, såvida inte detta 
är motiverat av objektiva skäl.

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

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

4. Det uppskattade värdet av koncessionen 
ska beräknas enligt en objektiv metod som 
angetts i meddelandet om koncessionen.

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
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byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och 
tjänster som den upphandlande 
myndigheten eller enheten tillhandahåller 
entreprenören, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att utföra 
byggentreprenaderna.
6. Om en planerad byggentreprenad eller 
upphandling av tjänster kan innebära att 
flera koncessioner tilldelas samtidigt i 
form av separata delkontrakt, ska det 
uppskattade totala värdet av samtliga 
delkontrakt beaktas.
7. Om det sammanlagda värdet av 
delkontrakten uppgår till minst det 
tröskelvärde som anges i artikel 5, ska 
detta direktiv tillämpas på tilldelningen av 
varje delkontrakt.
8. Upphandlande myndigheter eller 
enheter får tilldela koncessioner för 
enskilda delkontrakt utan att tillämpa 
bestämmelserna om tilldelning i detta 
direktiv, under förutsättning att det 
uppskattade värdet exklusive 
mervärdesskatt av det berörda 
delkontraktet är lägre än 1 miljon euro. 
Det sammanlagda värdet av de 
delkontrakt som därigenom tilldelas utan 
att detta direktiv tillämpas får dock inte 
överskrida 20 % av det sammanlagda 
värdet av alla delkontrakt som den 
föreslagna byggentreprenaden eller den 
föreslagna upphandlingen av tjänster har 
delats upp i.
9. Värdet på tjänstekoncessioner ska vara 
det uppskattade sammanlagda värdet på 
de tjänster som ska tillhandahållas av 
koncessionshavaren under hela 
koncessionens varaktighet, beräknat 
enligt en objektiv metod som ska anges i 
koncessionsmeddelandet eller i 
koncessionsdokumenten.
För koncessionskontrakt ska det 
uppskattade koncessionsvärdet beräknas 
utifrån följande värde i förekommande 
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fall
a) Försäkringstjänster: den premie som 
ska betalas och andra former av 
ersättning.
(b) Banktjänster och andra finansiella 
tjänster:  arvoden, provisioner, ränta och 
andra former av ersättning.
(c) För projekteringstjänster: arvoden, 
provision som ska betalas och andra 
former av ersättning.
10. Värdet av koncessionerna ska omfatta 
både de intäkter som beräknas mottas 
från tredje parter och de belopp som ska 
betalas av den upphandlande 
myndigheten eller enheten.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
som står under kontroll är en 
upphandlande myndighet eller enhet i den
mening som avses i artikel 4.1.1 och 
tilldelar en koncession till den enhet som 
utövar kontroll över den eller till en 

utgår
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annan juridisk person som kontrolleras av 
samma upphandlande myndighet, 
förutsatt att det inte finns något privat 
deltagande i den juridiska person som 
tilldelas den offentliga koncessionen.

Motivering

Det omvända undantag för interna enheter som föreslås av kommissionen är mer långtgående 
än Teckal-domen och begränsar konkurrensen i alltför hög grad.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Avtalet upprättar ett genuint samarbete 
mellan deltagande upphandlande 
myndigheter eller enheter som fungerar 
som behöriga myndigheter i syfte att 
gemensamt säkra organisationen av 
samma offentliga uppdrag.

Motivering

Förtydligande av övergripande samarbete.
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Avtalet styrs endast av överväganden 
som har att göra med allmänintresset, och 
är inte marknadsorienterat.

Motivering

Förtydligande av övergripande samarbete.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna eller enheterna utövar inte 
verksamhet på den öppna marknaden.

Motivering

I överensstämmelse med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kontrollen av att det inte finns något privat 
deltagande och av alla andra villkor som 
avses i punkterna 1–4 ska utföras vid 
tidpunkten för koncessionstilldelningen 
eller ingåendet av avtalet.
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Motivering

Alla villkor som avses i punkterna 1–4 bör kontrolleras vid tidpunkten för tilldelningen, inte 
bara det privata deltagandet.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De undantag som föreskrivs i denna artikel 
ska upphöra att gälla så snart något av de 
kumulativa villkor som artikeln 
innehåller inte längre är uppfyllt, med 
följden att pågående koncessioner måste 
öppnas för konkurrens via normala 
förfaranden för koncessionstilldelning.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Då det gäller koncessioner som pågår 
längre än fem år, ska den maximala 
tidsperioden för koncessionen inte 
överskrida den tid som anses behövas för 
att koncessionshavaren ska få tillbaka de 
investeringar som gjorts för utnyttjandet av 
byggnadsverket eller tillhandahållandet av 
tjänsterna, inklusive inledande 
undersökningskostnader, samt en rimlig 
avkastning på investerat kapital som 
motsvarar förväntad avkastning vid 
normala marknadsförhållanden.
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Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Grupper av ekonomiska aktörer får 
lämna anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande.

3. Grupper av ekonomiska aktörer får 
lämna anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande. Grupper av ekonomiska 
aktörer, i synnerhet små och medelstora 
företag, får bilda ett företagskonsortium.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter och enheter 
som önskar tilldela en koncession ska 
informera om detta genom ett 
koncessionsmeddelande.

1. Upphandlande myndigheter och enheter 
som önskar tilldela en koncession ska 
informera om detta genom ett 
koncessionsmeddelande i enlighet med 
artikel 28.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska fastställa 
standardformulär för detta. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 48.

utgår
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Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Om byggentreprenaderna eller tjänsterna 
kan tillhandahållas enbart av en viss 
ekonomisk aktör av något av följande 
skäl:

i) Syftet med koncessionen är att skapa 
eller erhålla ett unikt konstverk eller 
konstnärligt framförande.
ii) Det saknas konkurrens av tekniska 
skäl. 
iii) Patent, upphovsrätt eller andra 
immateriella rättigheter eller annan 
ensamrätt måste skyddas.
Undantagen i led (ii) och (iii) ska endast 
tillämpas då det inte finns något rimligt 
alternativ eller ersättningsmöjlighet och 
då avsaknaden av konkurrens inte beror 
på konstlad begränsning av parametrarna 
i koncessionstilldelningen.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår 

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av tillämplig nationell 
lag i enlighet med led a får upphandlande 
myndigheter eller enheter välja de 
nationella bestämmelserna i någon 
medlemsstat där minst en av de 
medverkande myndigheterna finns.

Vid fastställandet av tillämplig nationell 
lag i enlighet med led a ska upphandlande 
myndigheter eller enheter välja de 
nationella bestämmelserna i någon 
medlemsstat där minst en av de 
medverkande myndigheterna finns.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det inte finns någon 
överenskommelse om tillämpliga 
koncessionsbestämmelser ska den 
nationella lagstiftning som styr 
tilldelningen av koncessionen bestämmas 
enligt följande:

utgår

a) Om förfarandet genomförs eller 
handläggs av en medverkande 
upphandlande myndighet eller en 
medverkande upphandlande enhet på de 
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övrigas vägnar, ska de nationella 
bestämmelserna i den upphandlande 
myndighetens eller enhetens medlemsstat 
tillämpas.
b) Om förfarandet inte genomförs eller 
handläggs av en medverkande 
upphandlande myndighet eller enhet på 
de övrigas vägnar, och
i) gäller en offentlig byggkoncession eller 
byggkoncession, ska upphandlande 
myndigheter eller enheter tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där merparten av 
byggentreprenaden är lokaliserad,
ii) gäller en tjänstekoncession, ska 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där merparten av tjänsterna 
tillhandahålls.
c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lag enligt led a eller b, 
ska upphandlande myndigheter eller 
enheter tillämpa de nationella 
bestämmelserna i medlemsstaten för den 
upphandlande myndighet som bär den 
största andelen av kostnaderna.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det inte finns någon 
överenskommelse om tillämplig lag för 
koncessionstilldelningen enligt punkt 3, 
ska den nationella lagstiftning som styr 
förfaranden för tilldelning av 
koncessioner som genomförs av 
gemensamma rättsliga enheter som 
inrättats av flera upphandlande 
myndigheter eller enheter från olika 
medlemsstater bestämmas enligt följande:

utgår
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(a) Om förfarandet genomförs eller 
handläggs av den gemensamma rättsliga 
enhetens behöriga organ, ska de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den rättsliga enheten har 
sitt säte tillämpas.
(b) Om förfarandet genomförs eller 
handläggs av en medlem av den rättsliga 
enheten på den enhetens vägnar, ska de 
bestämmelser som anges i punkt 4 a och b 
tillämpas.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lag enligt punkt 4 a 
eller b, ska upphandlande myndigheter 
eller enheter tillämpa de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
den rättsliga enheten har sitt säte.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 5 – led -a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) De ska ange i koncessionsdokumenten 
vilka delar som kan komma att bli föremål 
för förhandling och vilka delar som 
definierar de minimikrav som avses i 
punkt 1.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) lämplighet att utöva yrkesverksamhet, (a) lämplighet att utöva yrkesverksamhet,

(b) ekonomisk och finansiell ställning, (b) ekonomisk och finansiell ställning,
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(c) teknisk och yrkesmässig kapacitet. (c) teknisk och yrkesmässig kapacitet.

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

Alla krav ska vara relevanta och strikt 
proportionella i förhållande till behovet av 
att garantera koncessionshavarens 
förmåga att utföra koncessionen, med 
beaktande av föremålet för kontraktet och 
syftet att säkerställa verklig konkurrens.

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

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

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska anta bestämmelser 
för att motverka särbehandling och 
korruption och förhindra intressekonflikter,
för att säkerställa att tilldelningsförfarandet 
är öppet och att alla anbudsgivare 
behandlas lika.

4. Medlemsstaterna ska anta lämpliga
bestämmelser för att förhindra, identifiera 
och omedelbart åtgärda särbehandling och 
korruption och förhindra intressekonflikter 
för att säkerställa att tilldelningsförfarandet 
är öppet och att alla anbudsgivare 
behandlas lika.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 36a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Skäl för uteslutande av anbudssökande
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(Denna nya artikel ska innehålla artikel 36 
punkterna 5–9).

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Deltagande i penningtvätt och 
finansiering av terrorism enligt 
definitionen i artikel 1 i rådets direktiv
2005/60/EG.

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 1–3 får förse den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
med bevis för sin tillförlitlighet, eller i 
tillämpliga fall underleverantörens 
tillförlitlighet, trots att en relevant grund 
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för uteslutning föreligger.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 37 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fastställande av tidsfrister Tidsfrister för inlämning av ansökningar 
om koncessioner

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När upphandlande myndigheter eller 
enheter fastställer tidsfrister för inlämning 
av ansökningar om en koncession och av 
anbud ska de ta särskild hänsyn till hur 
komplicerad koncessionen är och hur lång 
tid som behövs för att utarbeta ett anbud, 
utan att detta påverkar de minimitidsfrister 
som fastställs i punkterna 3–4.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 38 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38
Tidsfrister för inlämning av ansökningar 

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

3. Om upphandlande myndigheter och 
enheter använder sig av en koncession, ska 
tidsfristen för inlämning av ansökningar 
om koncessionen vara minst 52 dagar från 
den dag då koncessionsmeddelandet 
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skickades. skickades.
2. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
minskas med fem dagar om den 
upphandlande enheten godtar att anbud 
lämnas med hjälp av elektroniska medel i 
överensstämmelse med artikel 25.

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

(Om detta ändringsförslag antas omvandlas punkterna 1 och 2 i artikel 38 till artikel 37.3 och 
artikel 37.4.)

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Koncessionstilldelningen ska ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas och att anbuden bedöms på ett sätt 
som gör det möjligt att fastställa 
övergripande ekonomiska, miljömässiga, 
sociala och sammanhållningsmässiga
fördelar.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tilldelningskriterierna ska inte ge den 
upphandlande myndigheten eller enheten
obegränsad valfrihet och ska inte ändras 
på ett godtyckligt eller diskriminerande 
sätt under förhandlingarna. Alla 
ändringar ska omedelbart meddelas de 
berörda anbudssökarna och 
anbudsgivarna.
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Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Tilldelningskriterierna ska ha 
anknytning till koncessionsföremålet och 
får innefatta miljömässiga, sociala eller
innovationsrelaterade aspekter, och, när 
så är lämpligt, vara motiverade av 
allmänpolitiska skäl för främjande av 
hållbar ekonomisk tillväxt och social 
sammanhållning.

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

Dessa kriterier ska garantera effektiv 
konkurrens och åtföljas av krav som gör 
det möjligt att ändamålsenligt kontrollera 
de uppgifter som anbudsgivarna lämnar.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Kriterieviktningen får anges som intervall 
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med en lämplig största tillåtna spridning.
Om viktning inte är möjlig av objektiva 
skäl ska den upphandlande myndigheten 
eller enheten ange kriterierna i fallande 
prioritetsordning.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 40 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Beräkning av livscykelkostnad

1. Beräkningen av livscykelkostnaden ska 
i den grad som det är relevant omfatta 
samtliga följande kostnader under 
livscykeln för en produkt, tjänst eller 
byggentreprenad enligt definitionen i 
artikel 2.1.14:
(a) Interna kostnader, inklusive kostnader 
för anskaffning (t.ex. 
produktionskostnader), användning (t.ex. 
energiförbrukning, underhållskostnader) 
och vid upphörandet av användningen 
(t.ex. insamlings- och 
återvinningskostnader). 
(b) Externa miljökostnader direkt 
förknippade med livscykeln, om dessa kan 
beräknas i ekonomiska termer och 
verifieras, vilket kan innefatta kostnader 
för utsläpp av växthusgaser och andra 
miljöföroreningar samt andra kostnader 
för att minska 
klimatförändringseffekterna.
2. Om upphandlande myndigheter 
bedömer kostnaderna enligt en 
livscykelkostnadsmetod ska de i 
koncessionsdokumenten ange den metod 
som används för beräkningen av 
livscykelkostnaden. Metoden ska uppfylla 
samtliga följande villkor:
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(a) Den ska ha upprättats på grundval av 
vetenskapliga uppgifter eller grundas på 
andra objektivt verifierbara och icke-
diskriminerande kriterier.
(b) Den ska ha utvecklats för upprepad 
eller kontinuerlig tillämpning.
(c) Den ska vara tillgänglig för alla 
berörda parter.
Upphandlande myndigheter och enheter 
ska tillåta ekonomiska aktörer att tillämpa 
andra metoder för att fastställa sina 
anbuds livscykelkostnader, förutsatt att de 
visar att denna metod är förenlig med 
kraven i leden a, b och c och är likvärdig 
med den metod som den upphandlande 
myndigheten eller enheten angivit.
3. Om en gemensam metod för beräkning 
av livscykelkostnad antas som del av en 
EU-lagstiftningsakt, även en delegerad 
akt enligt sektorslagstiftning, ska denna 
tillämpas om livscykelkostnad ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i artikel 
39.4.
En förteckning över sådana 
lagstiftningsakter och delegerade akter 
återfinns i bilaga II. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 46 
med avseende på uppdatering av denna 
förteckning, om ändringar visar sig vara 
nödvändiga på grund av att ny 
lagstiftning antagits eller att lagstiftning 
upphävts eller ändrats.
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