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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv bör inte påverka rätten 
för offentliga myndigheter på nationell, 
regional och lokal nivå att besluta 
huruvida, hur och i vilken omfattning de 
själva vill utöva offentliga funktioner. 
Offentliga myndigheter på alla nivåer får 
utföra uppgifter av allmänt intresse 
genom att använda sina egna resurser, 
utan att vara tvungna att kalla in externa 
ekonomiska aktörer. De kan göra detta i 
samarbete med andra offentliga 
myndigheter.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Direktivet bör inte behandla 
finansieringen av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och inte heller system 
för stöd som medlemsstaterna ger, särskilt 
på det sociala området, i enlighet med 
gemenskapens konkurrensbestämmelser. 
Nationella, regionala och lokala 
myndigheter bör behålla sin avgörande 
roll och sitt stora handlingsutrymme när 
det gäller att tillhandahålla, beställa och 
organisera tjänster av allmänt intresse så 
nära användarnas behov som möjligt och 
i enlighet med sina mål i fråga om allmän 
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ordning.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster.

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt,
medräknat arrende av havsområden, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs (13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
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tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter på 
grundval av en exklusiv rättighet som 
aktören åtnjuter enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning eller 
förvaltningsbestämmelse och som beviljats 
i enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 
tillämpning bör koncessioner enligt 
artikel 8.1 omfattas av skyldigheten att 
man offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter på 
grundval av en exklusiv rättighet som 
aktören åtnjuter enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning eller 
förvaltningsbestämmelse, såsom statliga 
koncessioner av kustområden för turist-
och rekreationsnäringen, och som 
beviljats i enlighet med fördraget och 
unionens sektorslagstiftning om förvaltning 
av nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 
tillämpning bör koncessioner enligt 
artikel 8.1 omfattas av skyldigheten att 
man offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen. Endast 
situationer där det objektivt sett står klart 

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen, som i 
fallet med innehavare av 
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att endast en ekonomisk aktör kan fullgöra 
kontraktet kan motivera tilldelning av en 
koncession utan offentliggörande till en 
ekonomisk aktör, där denna situation inte 
har skapats av den upphandlande 
myndigheten eller enheten själv med tanke 
på det framtida tilldelningsförfarandet och 
där det inte finns tillgång till några 
lämpliga alternativa lösningar, vilket bör 
utvärderas noga.

badanläggningar som ligger på upplåten 
mark. Endast situationer där det objektivt 
sett står klart att endast en ekonomisk aktör 
kan fullgöra kontraktet kan motivera 
tilldelning av en koncession utan 
offentliggörande till en ekonomisk aktör, 
där denna situation inte har skapats av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
själv med tanke på det framtida 
tilldelningsförfarandet och där det inte 
finns tillgång till några lämpliga alternativa 
lösningar, vilket bör utvärderas noga.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En översyn av så kallade prioriterade 
och icke-prioriterade tjänster (”A- och 
B-tjänster”) som genomförts av 
kommissionen visar att det inte är 
motiverat att begränsa den fullständiga 
tillämpningen av 
upphandlingslagstiftningen till en 
begränsad grupp tjänster. Därför bör 
detta direktiv vara tillämpligt på en rad 
tjänster (som cateringtjänster och 
vattenförsörjning), som visat på 
möjligheter till gränsöverskridande 
handel.

utgår

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 
offentlig upphandling som genomförts av 
kommissionen är det lämpligt att från den 
fullständiga tillämpningen av detta direktiv

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 
offentlig upphandling som genomförts av 
kommissionen är det lämpligt att från den 
fullständiga tillämpningen av detta direktiv 
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endast undanta sådana tjänster som har en 
begränsad gränsöverskridande dimension, 
nämligen de så kallade personliga 
tjänsterna, t.ex. vissa sociala tjänster, 
hälso- och sjukvårdstjänster samt 
utbildningstjänster. Dessa tjänster 
tillhandahålls i ett särskilt sammanhang 
som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för koncessioner för 
dessa tjänster, vilket bör beakta att de 
började regleras först nyligen. Ett krav på 
offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande och ett meddelande 
om koncessionstilldelning för alla 
koncessioner av ett värde som minst 
uppgår till de tröskelvärden som fastställs i 
detta direktiv är därför ett lämpligt sätt att 
informera potentiella anbudsgivare om 
affärsmöjligheter och alla berörda parter 
om antal och typer av tilldelade kontrakt. 
Dessutom bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för tilldelning av 
koncessionskontrakt för sådana tjänster i 
syfte att garantera att principerna om 
öppenhet och insyn samt likabehandling av 
ekonomiska aktörer respekteras samtidigt 
som upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta den berörda tjänstens 
särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera 
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomst, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
delaktighet och inflytande för användare 
samt innovation.

undanta sådana tjänster som har en 
begränsad gränsöverskridande dimension, 
nämligen de så kallade personliga 
tjänsterna, t.ex. vissa sociala tjänster, 
hälso- och sjukvårdstjänster samt 
utbildningstjänster. Dessa tjänster 
tillhandahålls i ett särskilt sammanhang 
som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för koncessioner för 
dessa tjänster, vilket bör beakta att de 
började regleras först nyligen. Ett krav på 
offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande och ett meddelande 
om koncessionstilldelning för alla 
koncessioner av ett värde som minst 
uppgår till de tröskelvärden som fastställs i 
detta direktiv är därför ett lämpligt sätt att 
informera potentiella anbudsgivare om 
affärsmöjligheter och alla berörda parter 
om antal och typer av tilldelade kontrakt. 
Dessutom bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för tilldelning av 
koncessionskontrakt för sådana tjänster i 
syfte att garantera att principerna om 
öppenhet och insyn samt likabehandling av 
ekonomiska aktörer respekteras samtidigt 
som upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta den berörda tjänstens 
särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera 
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomst, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
delaktighet och inflytande för användare 
samt innovation.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I enlighet med principen om 
självförvaltning och i överensstämmelse 
med EU-fördragen bör upphandlande 
myndigheter och enheter fritt kunna 
bestämma hur de på bästa sätt kan 
tillhandahålla, organisera och förvalta de 
byggentreprenader och de tjänster som de 
ansvarar för, i enlighet med de rättsliga 
arrangemang och de metoder som de 
anser vara det effektivaste sättet att 
garantera i synnerhet hög kvalitet, 
säkerhet och prisvärdhet, lika behandling 
samt främjande av allmän tillgång och 
användarens rättigheter på området för 
tjänster av allmänt intresse.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i 
överensstämmelse med EU-rätten 
fastställa vilka tjänster de anser vara av 
allmänt ekonomiskt intresse, hur dessa 
tjänster bör organiseras och finansieras, i 
enlighet med bestämmelserna om statligt 
stöd, och vilka särskilda skyldigheter som 
de ska omfattas av.

Ändringsförslag 10

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 

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

flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande av 
andra typer av tjänster än dem som avses i
punkterna 2 och 4, där ersättningen för de 
tjänster som ska tillhandahållas endast 
utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning, om det inte 
handlar om rena tillstånd, särskilt 
tillstånd att utnyttja allmän egendom eller 
allmän mark.

Motivering

Klargörande att rena tillstånd, t.ex. nyttjanderättsavtal för vägar, inte omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Förtydligande med hänvisning till EU-domstolens rättspraxis: I mål C-206/08, WAZV Gotha, 
fastställs att koncessioner kan anses föreligga även då koncessionshavarens risk enligt 
offentligrättsliga bestämmelser är begränsad redan från början.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och tjänster 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten tillhandahåller entreprenören, 
under förutsättning att de är nödvändiga för 
att utföra byggentreprenaderna. För 
koncessioner av offentlig egendom i syfte 
att tillhandahålla allmänheten tjänster 
uppskattas och beräknas tröskelvärdet 
per år.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska behandla ekonomiska aktörer på ett 
likvärdigt sätt samt förfara på ett öppet och 
proportionellt sätt. Förfarandet för 
koncessionstilldelning får inte utformas i 
avsikt att undanta en koncession från 
tillämpningsområdet för detta direktiv eller 
för att på ett konstgjort sätt begränsa 
konkurrensen.

Upphandlande myndigheter och enheter 
ska behandla ekonomiska aktörer på ett 
likvärdigt sätt samt förfara på ett öppet sätt. 
Förfarandet för koncessionstilldelning får 
inte utformas i avsikt att undanta en 
koncession från tillämpningsområdet för 
detta direktiv eller för att på ett konstgjort 
sätt begränsa konkurrensen.

Motivering

Att tillämpa principen om proportionalitet på vissa organ som omfattas av förslaget till 
direktiv kan utgöra en risk.



AD\920035SV.doc 11/17 PE496.425v03-00

SV

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse,

Motivering

I protokoll nr 26 till Lissabonfördraget erkänns uttryckligen regionala och lokala 
myndigheters rätt att själva fatta beslut om tjänster av allmänt intresse, och myndigheterna 
ges stort handlingsutrymme när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera dessa 
tjänster så nära användarnas behov som möjligt. Direktivet kan därför inte tillämpas på 
dessa tjänster.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) civilskydd, krisberedskap och 
krishantering samt allmän säkerhet,
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skiljemanna- och förlikningsuppdrag, c) skiljemanna- och förlikningsuppdrag,
juridiska uppdrag och notarieuppdrag,

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anställningskontrakt, e) anställningskontrakt och obligatoriska 
socialförsäkringssystem,

Ändringsförslag 20

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

g) kollektivtrafik i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/200719.

g) transporter, om de regleras av andra 
EU-instrument,

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) social verksamhet och hälso- och 
sjukvård.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning.

a) Den upphandlande myndigheten eller 
enheten utövar kontroll över den berörda 
juridiska personen motsvarande den som 
den utövar över sin egen förvaltning; detta 
ska anses vara fallet när myndigheten 
eller enheten har en avgörande påverkan 
i fråga om de strategiska målen och de 
viktiga besluten hos den juridiska person 
som står under kontroll; för att avgöra om 
en sådan kontroll föreligger kan också 
faktorer som exempelvis 
representationsnivå i förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan, 
bolagsordningens bestämmelser om detta 
samt ägandeförhållanden bedömas; det är 
inte nödvändigt att den juridiska person 
som står under kontroll helt och hållet ägs 
av den upphandlande myndigheten eller 
enheten.
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Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar.

a) De upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1.1 utövar gemensamt kontroll 
över den berörda juridiska personen 
motsvarande den som de utövar över sina 
egna förvaltningar; detta ska anses vara 
fallet när myndigheten eller enheten har 
en avgörande påverkan i fråga om de 
strategiska målen och de viktiga besluten 
hos den juridiska person som står under 
kontroll; för att avgöra om en sådan 
kontroll föreligger kan också faktorer som 
exempelvis representationsnivå i 
förvaltnings-, lednings- och 
kontrollorgan, bolagsordningens 
bestämmelser om detta samt 
ägandeförhållanden bedömas; det är inte 
nödvändigt att den juridiska person som 
står under kontroll helt och hållet ägs av 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Upphandlande myndigheter ska i 
koncessionsmeddelandet, i inbjudan att 
lämna anbud eller i villkoren för 
deltagande beskriva koncessionen och 
tilldelningskriterierna avseende

Ändringsförslag 26

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 bestämmelser 
för att motverka bedrägeri, särbehandling 
och korruption och förhindra 
intressekonflikter, för att säkerställa att 
tilldelningsförfarandet är öppet och att alla 
anbudsgivare behandlas lika.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – 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.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Motivering

I mål C-324/98 fastställde EU-domstolen att medlemsstaterna endast är skyldiga att tillåta en 
efterhandskontroll av om upphandlingsförfarandena har genomförts på ett opartiskt sätt.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
finns lämpliga förfaranden för att 
kontrollera att upphandlingsförfarandena 
är opartiska.

Motivering

I mål C-324/98 fastställde EU-domstolen att medlemsstaterna endast är skyldiga att tillåta en 
efterhandskontroll av om upphandlingsförfarandena har genomförts på ett opartiskt sätt.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.
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