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Ændringsforslag 1
Peter Simon

Forslag til direktiv
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster forslaget til 
direktiv om tildeling af 
koncessionskontrakter.

Or. de

Begrundelse

Primærlovgivningen og Domstolens retspraksis danner en saglig og fleksibel retlig ramme for 
tildeling af koncessionskontrakter og forpligter til en gennemsigtig, ikke-diskriminerende 
procedure. På grund af de forskellige former for koncessioner og forvaltningsstrukturer i 
medlemsstaterne er en fælles procedure ikke hensigtsmæssig (nærhedsprincippet), og den 
ville begrænse den kommunale handlefrihed, som er blevet styrket betydeligt med 
Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 2
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Direktivet bør på ingen måde begrænse 
medlemsstaternes eller deres myndigheders 
frihed til at træffe afgørelse om direkte 
tilvejebringelse af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser til 
offentligheden eller give udførelsen af 
disse arbejder i underentreprise til 
tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 4
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Dette direktiv bør ikke have negative 
følger for offentlige myndigheder på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan med 
hensyn til deres ret til at beslutte, om og i 
hvilket omfang de ønsker at udføre 
offentlige funktioner selv. Offentlige 
myndigheder på alle niveauer kan udføre 
offentlige opgaver med egne ressourcer 
uden at være forpligtet til at anvende 
eksterne økonomiske aktører. Dette kan 
de gøre i samarbejde med andre offentlige 
myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 5
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Dette direktiv bør ikke vedrøre 
finansieringen af tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse eller støtte bevilget af 
medlemsstaterne, navnlig på det sociale 
område, i overensstemmelse med 
Fællesskabets konkurrenceregler. 
Nationale, regionale og lokale 
myndigheder bør bibeholde deres 
væsentlige rolle og vide skønsbeføjelser 
med hensyn til at levere, udlægge og 
tilrettelægge tjenesteydelser af almen 
interesse så tæt på brugernes behov som 
muligt og i overensstemmelse med deres 
målsætninger for den offentlige politik.

Or. en

Ændringsforslag 6
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Dette direktiv bør hverken berøre 
arbejds- og ansættelsesvilkår eller 
forholdet mellem arbejdsmarkedets 
parter. De ordregivende myndigheder har 
vide skønsbeføjelser til at anvende både 
tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier for at nå deres 
målsætninger for den offentlige politik.
Forudsat at reglen om tilknytning til 
genstanden er opfyldt, bør direktivets 
formål ikke være at lægge yderligere 
begrænsninger på de former for 
problemer, en ordregivende myndighed 
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kan løse ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller tildelingskriterier.
Medlemsstaterne kan fastsætte, at de 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bør lægge bl.a. det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud til grund for 
koncessionstildelingen.

Or. en

Ændringsforslag 7
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør også gælde bestemte 
koordineringsbestemmelser for tildeling 
af koncessioner for bygge- og 
anlægsarbejder og 
tjenesteydelseskoncessioner inden for 
vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester, eftersom de nationale 
myndigheder vil kunne øve indflydelse på 
adfærden hos virksomheder, der udøver 
virksomhed inden for disse sektorer, og 
under hensyntagen til den lukkede 
karakter af de markeder, hvor de 
arbejder, fordi medlemsstaterne giver 
særlige eller eksklusive rettigheder 
vedrørende levering, tilrådighedsstillelse 
eller drift af net til ydelse af den 
pågældende tjeneste.

(5) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutninger af 14. januar 
2004, 10. marts 2004 og 31. maj 2006 bør 
vandsektoren ikke liberaliseres, men 
moderniseres. Vandsektoren bør derfor 
ikke omfattes af nærværende direktivs 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 8
Peter Simon

Forslag til direktiv



AM\916319DA.doc 7/44 PE498.004v01-00

DA

Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør også gælde bestemte 
koordineringsbestemmelser for tildeling af 
koncessioner for bygge- og anlægsarbejder 
og tjenesteydelseskoncessioner inden for
vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester, eftersom de nationale 
myndigheder vil kunne øve indflydelse på 
adfærden hos virksomheder, der udøver 
virksomhed inden for disse sektorer, og 
under hensyntagen til den lukkede karakter 
af de markeder, hvor de arbejder, fordi 
medlemsstaterne giver særlige eller 
eksklusive rettigheder vedrørende levering, 
tilrådighedsstillelse eller drift af net til 
ydelse af den pågældende tjeneste.

(5) Der bør også gælde bestemte 
koordineringsbestemmelser for tildeling af 
koncessioner for bygge- og anlægsarbejder 
og tjenesteydelseskoncessioner inden for
energiforsyning og transport samt 
posttjenester, eftersom de nationale 
myndigheder vil kunne øve indflydelse på 
adfærden hos virksomheder, der udøver 
virksomhed inden for disse sektorer, og 
under hensyntagen til den lukkede karakter 
af de markeder, hvor de arbejder, fordi 
medlemsstaterne giver særlige eller 
eksklusive rettigheder vedrørende levering, 
tilrådighedsstillelse eller drift af net til 
ydelse af den pågældende tjeneste.

Or. de

Ændringsforslag 9
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet 
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 
har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet 
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. De fastlægger gensidigt 
bindende forpligtelser, idet udførelsen af 
sådanne bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er underlagt særlige 
bindende forpligtelser, der fastlægges af 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, og har retsgyldighed.
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eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Dette gælder også for 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

Derimod bør bestemte statslige 
dokumenter som godkendelser eller
begrænsede tilladelser, hvorved staten eller 
en offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Dette gælder også for 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 10
Giommaria Uggias

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet 
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 
har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet 
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 
har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 



AM\916319DA.doc 9/44 PE498.004v01-00

DA

betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Dette gælder også for 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Dette gælder også for 
bestemte aftaler, heriblandt aftaler 
vedrørende havområder, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

Or. it

Ændringsforslag 11
Peter Simon

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ
bestemmelse, og som er tildelt i henhold til 
traktaten og sektorspecifik EU-lovgivning 
om forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som 
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet af 
forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.

(13) Det er hensigtsmæssigt, at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, som det er tilfældet for 
koncessioner vedrørende statsejet maritim 
ejendom til turist- og fritidsbrug, og som 
er tildelt i henhold til traktaten og 
sektorspecifik EU-lovgivning om 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet af 
forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.

Or. it

Ændringsforslag 13
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I henhold til artikel 14 og protokol 
nr. 26 i TEUF har medlemsstaterne og de 
lokale og regionale myndigheder fuld 
frihed til at udføre offentlige 
serviceopgaver med brug af egne 
ressourcer. De kan udføre offentlige 
serviceopgaver i samarbejde med andre 
offentlige myndigheder eller 
sammenslutninger af offentlige 
myndigheder gennem en 
konventionsbaseret eller institutionel 
samling af kompetencer inden for 
rammerne af medlemsstaternes interne 
organisation. Et sådant samarbejde er 
ikke omfattet af anvendelsesområdet for 
EU-lovgivningen om offentlige indkøb og 
koncessionskontrakter. EU-retten 
pålægger ikke de offentlige myndigheder 
at anvende en bestemt retlig form med 
henblik på at udføre deres offentlige 
serviceopgaver i fællesskab. Overførslen 
af kompetencer mellem offentlige 
myndigheder er et spørgsmål om intern 
organisation og falder derfor ikke ind 
under den denne lovgivnings 
anvendelsesområde.

Or. en

(Se udtalelse fra Regionsudvalget om tildeling af koncessionskontrakter (ECOS-V-030) juli 
2012)

Ændringsforslag 14
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Samarbejde mellem lokale 
offentlige myndigheder eller mellem 
lokale offentlige myndigheder og grupper
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bestående udelukkende af lokale 
offentlige myndigheder, med henblik på i 
fællesskab at udføre offentlige 
serviceopgaver i offentlighedens interesse, 
inden for en medlemsstat, bør være 
undtaget fra anvendelsen af reglerne i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession. Kun 
situationer med objektiv eksklusivitet kan 
berettige tildeling af en koncession uden 
offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren selv med henblik 
på den fremtidige tildelingsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession, som det er 
tilfældet for kystvirksomheder, der er 
oprettet på koncessionsejendom. Kun 
situationer med objektiv eksklusivitet kan 
berettige tildeling af en koncession uden 
offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren selv med henblik 
på den fremtidige tildelingsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

Or. it
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Ændringsforslag 16
Peter Simon

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En gennemgang af de såkaldte 
prioriterede og ikke-prioriterede 
tjenesteydelser (A- og B-tjenesteydelser), 
som Kommissionen har foretaget, har vist, 
at det ikke er berettiget at begrænse den 
fulde anvendelse af lovgivningen om 
offentlige indkøb til en afgrænset gruppe 
af tjenesteydelser. Som følge heraf bør 
direktivet gælde for en række 
tjenesteydelser (som f.eks. catering- og 
vanddistributionstjenester), da begge 
områder udviser potentiale for 
grænseoverskridende handel.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 17
Peter Simon

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) På baggrund af resultaterne af den 
evaluering, som Kommissionen 
gennemførte vedrørende reformen af 
reglerne for offentlige indkøb, bør kun de 
tjenesteydelser, der har en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især de 
såkaldte personlige tjenesteydelser, såsom 
visse social, sundhedsmæssige og 
uddannelsesmæssige tjenesteydelser, 
udelukkes fra direktivets fulde anvendelse. 
Disse tjenester ydes i en særlig 
sammenhæng, som er meget forskellig fra 
medlemsstat til medlemsstat som følge af 
forskellige kulturelle traditioner. Der skal 

(21) På baggrund af resultaterne af den 
evaluering, som Kommissionen 
gennemførte vedrørende reformen af 
reglerne for offentlige indkøb, bør de 
tjenesteydelser, der har en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især de 
såkaldte personlige tjenesteydelser, såsom 
visse social, sundhedsmæssige og 
uddannelsesmæssige tjenesteydelser, 
udelukkes fra direktivets fulde anvendelse. 
Disse tjenester ydes i en særlig 
sammenhæng, som er meget forskellig fra 
medlemsstat til medlemsstat som følge af 
forskellige kulturelle traditioner. Der skal 
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derfor fastlægges en særlig ordning for 
koncessioner for disse tjenesteydelser, som 
tager hensyn til, at de først for nylig er 
blevet reguleret. En forpligtelse til at 
offentliggøre en forhåndsmeddelelse og en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
koncessioner, hvis værdi er lig med eller 
højere end de tærskelværdier, der er fastsat 
i dette direktiv, er en hensigtsmæssig måde 
at meddele oplysninger om 
forretningsmuligheder til potentielle 
tilbudsgivere og om antallet og type af 
kontrakter, der kan tildeles interesserede 
parter. Medlemsstaterne bør endvidere 
indføre passende foranstaltninger, hvad 
angår tildeling af koncessionskontrakter for 
disse tjenesteydelser, der har til formål at 
sikre overensstemmelse med principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt give 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere mulighed for at tage hensyn til 
de pågældende tjenesteydelsers særlige 
karakter. Medlemsstaterne bør sikre, at 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere har mulighed for at tage 
hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
at der er adgang til dem, og at de er alment 
tilgængelige, til de forskellige brugeres 
særlige behov, at brugerne inddrages og får 
indflydelse samt innovation.

derfor fastlægges en særlig ordning for 
koncessioner for disse tjenesteydelser, som 
tager hensyn til, at de først for nylig er 
blevet reguleret. En forpligtelse til at 
offentliggøre en forhåndsmeddelelse og en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
koncessioner, hvis værdi er lig med eller 
højere end de tærskelværdier, der er fastsat 
i dette direktiv, er en hensigtsmæssig måde 
at meddele oplysninger om 
forretningsmuligheder til potentielle 
tilbudsgivere og om antallet og type af 
kontrakter, der kan tildeles interesserede 
parter. Medlemsstaterne bør endvidere 
indføre passende foranstaltninger, hvad 
angår tildeling af koncessionskontrakter for 
disse tjenesteydelser, der har til formål at 
sikre overensstemmelse med principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt give 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere mulighed for at tage hensyn til 
de pågældende tjenesteydelsers særlige 
karakter. Medlemsstaterne bør sikre, at 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere har mulighed for at tage 
hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
at der er adgang til dem, og at de er alment 
tilgængelige, til de forskellige brugeres 
særlige behov, at brugerne inddrages og får 
indflydelse samt innovation.

Or. de

Ændringsforslag 18
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere bør i 
overensstemmelse med deres ret til frit at 
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træffe beslutninger og i henhold til EU-
traktaterne frit kunne bestemme, hvordan 
de bedst udbyder, organiserer og forvalter 
udførelsen af arbejde og udbydelsen af de 
tjenesteydelser, som de er ansvarlige for, i 
overensstemmelse med de 
lovgivningsmæssige ordninger og de 
metoder, som de anser for de mest 
effektive til at sikre et højt niveau af 
kvalitet, sikkerhed, overkommelige priser, 
ligebehandling og fremme af universel 
adgang og af brugerrettigheder inden for 
offentlige tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 19
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes frihed til i 
overensstemmelse med EU-retten at 
definere, hvad de anser for tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse, hvordan 
disse tjenesteydelser bør organiseres og 
finansieres i overensstemmelse med 
statsstøtteregler, og hvilke specifikke 
forpligtelser de bør være underlagt

Or. en

Ændringsforslag 20
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. dette direktiv fastsætter reglerne for 
tildeling af koncessioner. Følgelig finder 
både direktiverne om offentlige indkøb og 
om fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester ikke anvendelse på 
koncessioner som defineret i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 21
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. dette direktiv finder hverken 
anvendelse på eller berører indirekte 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse som fastsat af medlemsstaterne. 
Bestemmelserne i dette direktiv sikrer 
under alle omstændigheder 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesses rolle, navnlig for så vidt angår 
fremme af social og territorial 
samhørighed.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 14 og protokol nr. 26 i TEUF er det af afgørende betydning, at de mål, 
der tilgodeser almene hensyn, bevares fuldt ud, herunder tjenesteydernes juridiske status 
(offentlig eller privat), deres finansiering, forpligtelser og organisation. Tjenesteydelser af 
almen (økonomisk) interesse bør undtages fuldstændigt fra og bør ikke berøres på nogen 
måde af dette direktiv.
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Ændringsforslag 22
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt, hvorved en eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere overdrager driften af en 
tjenesteydelse, som de er ansvarlige for, til 
en eller flere økonomiske aktører, og hvor 
vederlaget for denne delegation enten 
udelukkende består i retten til at udnytte
tjenesteydelsen, der er genstand for 
koncessionen, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris. Derimod bør 
bestemte statslige dokumenter som 
godkendelser, licenser eller tilladelser, 
med hvilke staten eller en offentlig 
myndighed fastlægger betingelserne for 
udøvelsen af en økonomisk aktivitet med 
det formål at give ret til at udbyde sociale
tjenesteydelser og/eller ret til at indgå 
aftaler, med hvilke koncessionsudbyderen 
giver en økonomisk aktør ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer eller giver adgangsrettigheder, 
ikke anses for koncessioner, for så vidt de 
kun fastlægger generelle betingelser for 
deres brug uden at gøre den ordregivende 
myndighed til modtager af specifikt 
arbejde eller specifikke tjenesteydelser, 
der leveres af den kontraherende part

Or. en

Begrundelse

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
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contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Ændringsforslag 23
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at rene tilladelser som f.eks. aftaler om benyttelse af infrastruktur ikke er 
omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 24
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne

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

indebærer, at den økonomiske risiko ved 
driften af disse bygge- og anlægsarbejder 
eller tjenesteydelser, forstået som risikoen 
for at blive udsat for de risici, der findes 
på markedet, overføres til 
koncessionshaveren. Koncessionshaveren 
anses for at påtage sig driftsrisikoen, hvis
den pågældende under normale 
driftsforhold ikke er garanteret at genvinde 
de foretagne investeringer og de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen. Hvis driftsrisikoen for visse 
markeder dog er begrænset fra 
begyndelsen, men den begrænsede risiko 
overdrages fuldt til koncessionshaveren, 
udelukker disse betingelser ikke en 
kvalifikation for en koncession.

Or. en

Ændringsforslag 25
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Præcisering for så vidt angår Domstolens retspraksis i sagen WAZV Gotha (C-206/08), ifølge 
hvilken der også kan være tale om koncessioner, hvis koncessionshaverens risiko ifølge 
eksisterende offentlig-retlige bestemmelser på forhånd er reduceret.

Ændringsforslag 26
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner med en løbetid på 
op til fem år, hvis værdi er mindst 
5 000 000 EUR:

Or. en

Ændringsforslag 27
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner med en løbetid på 
over fem år, hvis værdi er mindst 
10 000 000 EUR:
a) koncessioner indgået af ordregivere 
med henblik på udførelse af aktiviteter 
omhandlet i bilag III
b) koncessioner indgået af ordregivende 
myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 28
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Koncessioner på tjenesteydelser med en 
løbetid på op til fem år, hvis værdi 
andrager mindst 2 500 000 EUR, men 
mindre end 5 000 000 EUR, bortset fra 
sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28. Koncessioner 
på tjenesteydelser med en løbetid på over 
fem år, hvis værdi andrager mindst 
5 000 000 EUR, men mindre end 
10 000 000 EUR, bortset fra sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28.

Or. en

Ændringsforslag 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved beregning 
af den anslåede værdi tages hensyn til 
arbejdets værdi samt den anslåede samlede 
værdi af de til arbejdets udførelse 
nødvendige varer og tjenesteydelser, som 
stilles til entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige for 
arbejdets udførelse.

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved beregning 
af den anslåede værdi tages hensyn til 
arbejdets værdi samt den anslåede samlede 
værdi af de varer og tjenesteydelser, som 
stilles til entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige for 
arbejdets udførelse. For så vidt angår 
koncessioner på offentlig ejendom for 
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levering af tjenesteydelser til
offentligheden skal der på årsbasis 
beregnes en anslået beløbsgrænse.

Or. it

Ændringsforslag 30
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere behandler økonomiske aktører 
ens og uden forskelsbehandling og handler 
på en gennemsigtig og forholdsmæssig
måde. Koncessionen må ikke udformes 
med det formål at udelukke denne fra 
direktivets anvendelsesområde eller 
kunstigt indskrænke konkurrencen.

7. De ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere behandler økonomiske aktører 
ens og uden forskelsbehandling og handler 
på en gennemsigtig måde. Koncessionen 
må ikke udformes med det formål at 
udelukke denne fra direktivets 
anvendelsesområde eller kunstigt 
indskrænke konkurrencen.

Or. cs

Begrundelse

Anvendelsen af proportionalitetsprincippet for visse organer, der er omfattet af forslaget til 
direktivet, kan indebære en risiko.

Ændringsforslag 31
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver til en økonomisk aktør, som er 
ordregiver eller en sammenslutning deraf, 
på grundlag af en eksklusiv rettighed, som 

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner, der vedrører
forvaltning af netinfrastruktur i forbindelse 
med aktiviteter anført i bilag III, hvis 
koncessionerne:
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den økonomiske aktør har i henhold til 
gældende og offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
overensstemmelse med traktaten og EU-
lovgivning på sektorniveau om forvaltning 
af netinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteter anført i bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 32
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tildeles af en ordregivende myndighed 
eller en anden ordregiver til en 
økonomisk aktør på grundlag af en 
eksklusiv rettighed, som den økonomiske 
aktør har i henhold til gældende og 
offentliggjort national lovgivning eller 
administrativ bestemmelse, og som er 
tildelt i overensstemmelse med traktaten 
og EU-lovgivningen på sektorniveau

Or. en

Ændringsforslag 33
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller på tjenesteydelseskoncessioner for
aktiviteter, der på tidspunktet for dette 
direktivs ikrafttræden er underlagt en 
tarif, der reguleres på nationalt plan ved 
lov eller administrativ bestemmelse.
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Or. en

Ændringsforslag 34
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 i denne artikel skal 
bestemmelserne i artikel 27, stk. 1 og 3, 
finde anvendelse, hvis sektorlovgivningen 
i denne artikels stk. 1 ikke fastsætter 
sektorspecifikke krav om 
gennemsigtighed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35
Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervelse eller leje – uanset 
finansieringsform – af jord, eksisterende 
bygninger eller anden fast ejendom eller 
vedrørende rettigheder hertil, dog er 
koncessioner om finansielle 
tjenesteydelser, der indgås samtidig med, 
før eller efter kontrakten om erhvervelse 
eller leje, underlagt dette direktiv

a) erhvervelse eller leje – uanset 
finansieringsform – af jord, eksisterende 
bygninger eller anden fast ejendom, 
herunder havområder, eller vedrørende 
rettigheder hertil, dog er koncessioner om 
finansielle tjenesteydelser, der indgås 
samtidig med, før eller efter kontrakten om 
erhvervelse eller leje, underlagt dette 
direktiv

Or. it

Ændringsforslag 36
Peter Simon
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse

Or. de

Begrundelse

Protokol nr. 26 i Lissabontraktaten anerkender udtrykkeligt retten til regionalt og lokalt 
selvstyre med hensyn til offentlige tjenester og fastslår myndighedernes vide skønsbeføjelser 
med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge disse tjenesteydelser så tæt på brugernes 
behov som muligt. Direktivet kan derfor ikke finde anvendelse på disse tjenester.

Ændringsforslag 37
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og dagligdags uheldsforebyggelse

Or. de

Ændringsforslag 38
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser, 
juridiske tjenesteydelser og 
notarialtjenester

Or. de
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Ændringsforslag 39
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og transaktioner, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, 
samt aktiviteter, der vedrører de 
ordregivende myndigheders lånoptagning 
eller kapitalfremskaffelse

Or. en

Ændringsforslag 40
Mojca Kleva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet,
samt aktiviteter, der vedrører de 
ordregivende myndigheders lånoptagning 
eller kapitalfremskaffelse

Or. en
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Ændringsforslag 41
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, 
samt transaktioner med henblik på 
ordregivende myndigheders penge- eller 
kapitalanskaffelse

Or. de

Ændringsforslag 42
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ansættelseskontrakter e) ansættelseskontrakter og obligatoriske 
socialsikringsordninger

Or. en

Ændringsforslag 43
Heide Rühle

Forslag til direktiv



PE498.004v01-00 28/44 AM\916319DA.doc

DA

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) offentlig personbefordring efter 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr.1370/200719.

g) transportydelser, i det omfang de 
henhører under andre 
fællesskabsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 44
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab
og dagligdags uheldsforebyggelse.

Or. en

Ændringsforslag 45
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) tjenester til drikkevandsindvinding, -
fordeling og -forsyning samt 
spildevandsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 46
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) sundheds- og socialvæsen.

Or. en

Ændringsforslag 47
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) ikke-økonomiske tjenesteydelser af 
almen interesse.

Or. en

Ændringsforslag 48
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende myndighed henholdsvis 
ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene

a) den pågældende myndighed henholdsvis 
ordregiver udøver en kontrol over den 
pågældende juridiske person, der svarer til 
den kontrol, den udøver over sine egne 
tjenestegrene; dette anses for at være 
tilfældet, når den pågældende myndighed 
henholdsvis ordregiveren har en 
bestemmende indflydelse på både de 
strategiske målsætninger og de væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person; for at 
fastslå, om der er tale om en sådan 
kontrol, kan der ligeledes tages hensyn til 
elementer såsom niveauet af 
repræsentation i administrations-, 
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ledelses- eller tilsynsorganerne, 
bestemmelserne herom i vedtægterne eller 
ejendomsforholdet; det er ikke påkrævet, 
at den kontrollerede juridiske person ejes 
fuldstændigt af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren

Or. de

Ændringsforslag 49
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter, der er genstand for 
koncessionen, udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Or. de

Ændringsforslag 50
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 51
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), 
anses for at udøve en kontrol over en 
juridisk person, der svarer til den kontrol, 
den udøver over sine egne tjenestegrene 
som defineret i stk. 1, litra a), når denne 
har bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 52
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed 
eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, tildeler en koncession til sin 
kontrollerende enhed henholdsvis sine 
kontrollerende enheder eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed.

Or. de

Ændringsforslag 53
Peter Simon
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene

a) de ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregiverne, jf. artikel 4, stk. 
1, nr. 1), udøver sammen en kontrol over 
den juridiske person, der svarer til den 
kontrol, de udøver over deres egne 
tjenestegrene; dette anses for at være 
tilfældet, når den pågældende myndighed 
henholdsvis ordregiveren har en 
bestemmende indflydelse på både de 
strategiske målsætninger og de væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person; for at 
fastslå, om der er tale om en sådan 
kontrol, kan der ligeledes tages hensyn til 
elementer såsom niveauet af 
repræsentation i administrations-, 
ledelses- eller tilsynsorganerne, 
bestemmelserne herom i vedtægterne eller 
ejendomsforholdet; det er ikke påkrævet, 
at den kontrollerede juridiske person ejes 
fuldstændigt af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren

Or. de

Ændringsforslag 54
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 
af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter, der er genstand for 
koncessionen, udføres for de 
kontrollerende ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1), eller andre juridiske personer, der 
kontrolleres af den pågældende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
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ordregiver

Or. de

Ændringsforslag 55
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 56
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til litra a) anses ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), for sammen at 
udøve kontrol over en juridisk person, når 
følgende kumulative betingelser er 
opfyldt:

udgår

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1)
b) de pågældende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), kan sammen udøve 
bestemmende indflydelse over strategiske 
målsætninger og væsentlige beslutninger, 
der træffes af den kontrollerede juridiske 
person 
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c) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke en interesse, der er 
forskellig fra opgaven for de offentlige 
myndigheder, som er tilsluttet den
d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke gevinst bortset fra godtgørelse 
af faktiske omkostninger af de offentlige 
kontrakter med de ordregivende 
myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 57
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 58
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

b) aftalen er styret af hensyn til offentlige 
interesser, og tjenesteydelserne og de
fornødne hjælpetjenesteydelser er 
forbundet med disse interesser
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Or. de

Ændringsforslag 59
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 60
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere ud over de overførsler, der 
svarer til godtgørelse af de faktiske 
omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene

udgår

Or. de

Ændringsforslag 61
Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere ud over de overførsler, der 
svarer til godtgørelse af de faktiske 
omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 62
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. de

Ændringsforslag 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv



AM\916319DA.doc 37/44 PE498.004v01-00

DA

Artikel 26 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis offentlig koncessionsejendom på 
foranledning af og på anmodning fra en 
økonomisk aktør er blevet tildelt for at 
tilvejebringe turisttjenester i kystområder,
og denne er blevet en forudsætning for 
aktørens virksomhed i det omfang, at 
aktøren, hvis denne ville miste
koncessionen, ligeledes ville miste 
ejendomsretten for virksomheden.

Or. it

Ændringsforslag 64
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere giver en beskrivelse af 
koncessionen, tildelingskriterierne og 
minimumskrav, der skal opfyldes, i 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at 
afgive tilbud eller i 
koncessionsdokumenterne. Oplysningerne 
skal gøre det muligt at identificere 
koncessionens karakter og omfang og give 
de økonomiske aktører mulighed for at 
beslutte, om de vil anmode om at deltage i 
koncessionstildelingsproceduren.
Beskrivelsen, tildelingskriterierne og 
minimumskravene ændres ikke i løbet af 
forhandlingerne.

1. Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere giver en beskrivelse af 
koncessionen, tildelingskriterierne og 
minimumskrav, der skal opfyldes, i 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at 
afgive tilbud eller i 
koncessionsdokumenterne. Oplysningerne 
skal gøre det muligt at identificere 
koncessionens karakter og omfang og give 
de økonomiske aktører mulighed for at 
beslutte, om de vil anmode om at deltage i 
koncessionstildelingsproceduren.

Ordregivende myndigheder kan under 
proceduren, men inden modtagelse af 
tilbud, justere minimumskravene og 
tildelingskriterierne uden at offentliggøre 
en generel rettelse, hvis ændringen ikke 
berører tilbudsgiverne. De ordregivende 
myndigheder informerer de pågældende 
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tilbudsgivere og fastlægger en rimelig 
forlængelse af tidsfristen.

Or. en

Ændringsforslag 65
Mojca Kleva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I koncessionsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at afgive tilbud eller i 
betingelserne for deltagelse anfører de 
ordregivende myndigheder en beskrivelse 
af koncessionen og tildelingskriterierne
vedrørende:

Or. en

Ændringsforslag 66
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) lovgivning, regler og standarder inden 
for miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
Unionens lovgivning og national 
lovgivning samt kollektive 
overenskomster, som gælder, hvor der 
finder levering af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende koncession. Alle krav skal 
være relaterede og stå i forhold til 
kontraktens genstand og skal efterkomme 
princippet om ikke-diskrimination og kan, 
når det er relevant, ledsages af 
minimumskrav.

Or. en

Ændringsforslag 68
Mojca Kleva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 69
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
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Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 70
Mojca Kleva

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis den er bekendt med en alvorlig 
krænkelse af lovgivning, regler og 
standarder inden for miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
EU-lovgivning, national lovgivning samt 
kollektive overenskomster, som gælder, 
hvor der finder levering af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted.

Or. en

Ændringsforslag 71
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
diskrimination og ligebehandling 
overholdes, og hvilket gør det muligt for 
den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren at foretage en samlet 
økonomisk vurdering.

Or. cs

Ændringsforslag 72
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterierne skal sikre en effektiv 
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. De 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne skal på grundlag af de 
oplysninger og den dokumentation, som er 
forelagt af tilbudsgiverne, foretage en 
effektiv kontrol af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

Kriterierne skal være ledsaget af krav, der 
muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. De 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne skal på grundlag af de 
oplysninger og den dokumentation, som er 
forelagt af tilbudsgiverne, foretage en 
effektiv kontrol af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

Or. cs

Ændringsforslag 73
Mojca Kleva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, sociale interesser,
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karakteristika og innovativ karakter miljømæssige karakteristika og innovativ 
karakter

Or. en

Ændringsforslag 74
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Begrundelse

Domstolen gav i sin afgørelse i sag C-324/98 til kende, at medlemsstaterne blot er forpligtet 
til at tillade en kontrolundersøgelse af, om proceduren er gennemført på en upartisk måde.

Ændringsforslag 75
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Medlemsstaterne skal sikre, at der findes 
passende foranstaltninger til kontrol af, 
om tildelingen sker på en upartisk måde.

Or. de

Begrundelse

Domstolen gav i sin afgørelse i sag C-324/98 til kende, at medlemsstaterne blot er forpligtet 
til at tillade en kontrolundersøgelse af, om proceduren er gennemført på en upartisk måde.
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Ændringsforslag 76
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 77
Peter Simon

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår vand: udgår
a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste 
net til betjening af offentligheden i 
forbindelse med produktion, transport 
eller distribution af drikkevand
b) levering af drikkevand til disse net.
Dette direktiv gælder også for 
koncessioner, der tildeles eller 
tilrettelægges af ordregivere, som udøver 
en af de aktiviteter, der er omhandlet 
ovenfor, og som vedrører en af følgende 
aktiviteter:
a) vandbygningsprojekter, kunstvanding 
eller dræning, forudsat at den mængde
vand, der er bestemt til 
drikkevandsforsyning, udgør mere end 
20 % af den samlede mængde vand, der 
stilles til rådighed ved hjælp af de nævnte 
projekter eller kunstvandings- og 
dræningsanlæg, eller
b) bortledning eller rensning af 
spildevand.
Når en ordregiver som omhandlet i artikel 
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4, stk. 1, nr. 2, og artikel 4, stk. 2, leverer 
drikkevand til net, som forsyner 
offentligheden, betragtes dette ikke som 
en aktivitet som omhandlet i første afsnit, 
når alle følgende betingelser opfyldt:
a) den pågældende ordregivers 
produktion af drikkevand finder sted, 
fordi forbruget af det producerede 
drikkevand er nødvendigt for udøvelsen af 
en anden aktivitet end dem, der er 
omhandlet i punkt 1 til 4 i dette bilag 
b) leveringen til det offentlige net kun 
afhænger af ordregiverens eget forbrug 
og ikke har oversteget 30 % af dennes 
samlede produktion af drikkevand 
beregnet som et gennemsnit over de sidste 
tre år, heri medregnet det løbende år.

Or. de


