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Ändringsförslag 1
Peter Simon

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande
Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag till direktiv om 
tilldelning av koncessioner.

Or. de

Motivering

Primärrätten och EU-domstolens rättspraxis utgör en ändamålsenlig och flexibel rättslig ram
för tilldelning av koncessioner och garanterar ett öppet och icke-diskriminerande förfarande. 
På grund av de olika former av koncessioner och förvaltningsstrukturer som förekommer i 
medlemsstaterna är det olämpligt med ett enhetligt förfarande (subsidiaritetsprincipen), och 
ett sådant förfarande skulle också begränsa det kommunala handlingsutrymme som stärktes 
kraftigt i och med Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 2
Heide Rühle

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,

Or. en

Ändringsförslag 3
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Skäl 3
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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 
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 att uppnå sina mål i fråga 
om allmän ordning.

(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 
allmänheten eller utläggning av detta på 
entreprenad till tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 4
Mojca Kleva

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.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Mojca Kleva

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, särskilt på det sociala området, 
som medlemsstaterna ger 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 
ordning.

Or. en

Ändringsförslag 6
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Direktivet bör inte ha något 
inflytande på anställningsvillkor och 
anställningsbestämmelser och inte heller 
på förhållandet mellan arbetsmarknadens 
parter. De upphandlande myndigheterna 
har stor frihet att använda både tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier i 
syfte att uppnå sina mål i fråga om 
allmän ordning. Förutsatt att regeln om 
kopplingen till kontraktsföremålet följs 
bör detta direktiv inte syfta till att 
ytterligare begränsa de typer av intressen 
som en upphandlande myndighet kan 
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tillgodose med hjälp av tekniska 
specifikationer eller tilldelningskriterier. 
Medlemsstaterna bör få föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter 
ska grunda tilldelningen av koncessioner 
bland annat på kriteriet det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 7
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vissa samordningsbestämmelser bör 
även införas för tilldelning av 
byggkoncessioner och tjänstekoncessioner
på områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster, med tanke på att de 
nationella myndigheterna kan påverka 
verksamheten hos de enheter som verkar 
på dessa områden och med hänsyn till att 
de marknader där de verkar är 
förhållandevis slutna, på grund av att 
medlemsstaterna har beviljat särskilda 
eller exklusiva rättigheter att försörja, 
tillhandahålla eller driva de nät som 
används för tjänsterna i fråga.

(5) I enlighet med Europaparlamentets 
resolutioner av den 14 januari 2004, den 
10 mars 2004 och den 31 maj 2006 bör 
vattensektorn inte avregleras utan 
moderniseras. Vattensektorn bör därför 
inte omfattas av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 8
Peter Simon

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vissa samordningsbestämmelser bör (5) Vissa samordningsbestämmelser bör 
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även införas för tilldelning av 
byggkoncessioner och tjänstekoncessioner 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster, med tanke på att de nationella 
myndigheterna kan påverka verksamheten 
hos de enheter som verkar på dessa 
områden och med hänsyn till att de 
marknader där de verkar är förhållandevis 
slutna, på grund av att medlemsstaterna har 
beviljat särskilda eller exklusiva rättigheter 
att försörja, tillhandahålla eller driva de nät 
som används för tjänsterna i fråga.

även införas för tilldelning av 
byggkoncessioner och tjänstekoncessioner 
på områdena energi, transporter och 
posttjänster, med tanke på att de nationella 
myndigheterna kan påverka verksamheten 
hos de enheter som verkar på dessa 
områden och med hänsyn till att de 
marknader där de verkar är förhållandevis 
slutna, på grund av att medlemsstaterna har 
beviljat särskilda eller exklusiva rättigheter 
att försörja, tillhandahålla eller driva de nät 
som används för tjänsterna i fråga.

Or. de

Ändringsförslag 9
Mojca Kleva

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 

(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. De 
innehåller ömsesidigt bindande 
skyldigheter där 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 sådana 
licenser som finns i begränsat antal 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 
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staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster. 

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. 

Or. en

Ändringsförslag 10
Giommaria Uggias

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. 
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Or. it

Ändringsförslag 11
Peter Simon

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ett verkligt öppnande av 
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.

(11) För att ett verkligt öppnande av 
marknaden och en rättvis och balanserad 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena 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.

Or. de

Ändringsförslag 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
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 

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
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 
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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.

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.

Or. it

Ändringsförslag 13
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Enligt artikel 14 i och protokoll 
nr 26 till EUF-fördraget har nationella, 
lokala och regionala myndigheter full 
frihet att utföra tjänster av allmänt 
intresse genom att utnyttja sina egna 
interna resurser. De kan även utföra 
tjänster av allmänt intresse i samarbete 
med andra offentliga myndigheter eller 
sammanslutningar av offentliga 
myndigheter genom avtalsbaserad eller 
institutionell arbetsfördelning i enlighet 
med medlemsstaternas interna 
organisation. Detta samarbete regleras 
inte av EU-lagstiftningen om offentlig 
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upphandling eller koncessioner. 
EU-lagstiftningen ålägger inte de 
offentliga myndigheterna att använda en 
särskild rättslig form för att gemensamt 
utföra sina uppgifter av allmänt intresse. 
Överföring av behörighet mellan 
offentliga myndigheter är en intern 
organisationsfråga och omfattas därför 
inte av denna rättsakt.

Or. en

Se Regionkommitténs yttrande över frågan om tilldelning av koncessioner (ECOS-V-030) från 
juli 2012.

Ändringsförslag 14
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Samarbete mellan lokala offentliga 
myndigheter, eller mellan lokala 
offentliga myndigheter och 
sammanslutningar som uteslutande består 
av lokala offentliga myndigheter, som 
syftar till att gemensamt fullgöra 
uppgifter av allmänt intresse inom en 
medlemsstat, bör undantas från 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna (19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
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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 
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. 

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 
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. 

Or. it

Ändringsförslag 16
Peter Simon

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 

utgår
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handel.

Or. de

Ändringsförslag 17
Peter Simon

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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.

Or. de

Ändringsförslag 18
Mojca Kleva

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

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 hög kvalitet, säkerhet och 
prisvärdhet, lika behandling samt 
främjande av allmän tillgång och 
användarens rättigheter på området för 
tjänster av allmänt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 19
Mojca Kleva

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

Or. en

Ändringsförslag 20
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv utgör reglerna för 
tilldelning av koncessioner. Direktiven om 
offentlig upphandling och om 
upphandling av enheter på områdena 
vatten, energi, transporter och 
posttjänster ska följaktligen inte tillämpas 
på koncessioner, såsom de definieras i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 21
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv ska inte tillämpas, och 
inte heller indirekt inverka, på tjänster av 
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allmänt ekonomiskt intresse, såsom de 
definieras av medlemsstaterna. 
Bestämmelserna i detta direktiv ska under 
alla omständigheter bevara den roll som 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
spelar, särskilt när det gäller att främja 
social och territoriell sammanhållning.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 14 i och protokoll nr 26 till EUF-fördraget är det nödvändigt att fullt ut bevara 
karaktären på tjänsterna av allmänt intresse, inklusive rättslig status för tillhandahållarna 
(offentlig eller privat), finansiering, skyldigheter och organisation. Tjänster av allmänt 
(ekonomiskt) intresse bör helt och hållet uteslutas och inte på något sätt påverkas av detta 
direktiv.

Ändringsförslag 22
Heide Rühle

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 utgörs av rätten att utnyttja de 
tjänster som är föremål för kontraktet eller 
av dels en sådan rätt, dels betalning. 

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor varigenom en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter ger en eller flera ekonomiska 
aktörer i uppdrag att utföra en tjänst som 
myndigheten eller enheten ansvarar för, 
och där ersättningen för denna delegering
endast utgörs av rätten att utnyttja den 
tjänst som är föremål för kontraktet eller 
av dels en sådan rätt, dels betalning. 
Däremot bör vissa statliga dokument, som 
tillstånd eller licenser, varigenom staten 
eller en offentlig myndighet fastställer 
villkoren för utövandet av en ekonomisk 
aktivitet och som syftar till att ge tillåtelse 
att erbjuda sociala tjänster och/eller 
rätten att ingå avtal, varigenom en 
utfärdare beviljar en ekonomisk aktör 
rätten att utnyttja vissa offentliga 
områden eller resurser, eller ges vägrätt, 
inte betraktas som koncessioner, i den 
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mån de endast fastställer allmänna villkor 
för användning utan att den offentliga 
myndigheten blir mottagare av bestämda 
byggarbeten eller tjänster som den andra 
avtalsparten tillhandahåller.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 23
Peter Simon

Förslag till direktiv
Article 2 – paragraph 1 – point 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 
utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.

(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 
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.

Or. de



PE498.004v01-00 18/50 AM\916319SV.doc

SV

Motivering

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

Ändringsförslag 24
Heide Rühle

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 byggnadsverken eller 
tjänsterna ska innebära att den 
ekonomiska risken i samband med detta 
utnyttjande, dvs. den risk som följer av att 
utsättas för marknadens svängningar,
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta 
driftsrisken om denne, under normala 
driftsförhållanden, 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; om driftsrisken 
för vissa marknader redan från början är 
begränsad, men denna begränsade risk 
helt och hållet har övertagits av 
koncessionshavaren, ska detta inte 
utesluta att det rör sig om en koncession.

Or. en

Ändringsförslag 25
Peter Simon

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 

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 
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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.

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.

Or. de

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.

Ändringsförslag 26
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro: 

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro för koncessioner 
med en löptid på upp till fem år:

Or. en

Ändringsförslag 27
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv ska tillämpas på 
följande typer av koncessioner vars värde 
uppgår till minst 10 000 000 euro för 
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koncessioner med en löptid på mer än 
fem år:
a) Koncessioner som ingås av 
upphandlande enheter för bedrivande av 
någon av de verksamheter som avses i 
bilaga III. 
b) Koncessioner som ingås av 
upphandlande myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 28
Mojca Kleva

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.

2. För tjänstekoncessioner med en löptid 
på upp till fem år 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. För tjänstekoncessioner 
med en löptid på mer än fem år som 
uppgår till ett värde av minst 
5 000 000 euro, men mindre än 
10 000 000 euro, förutom sociala tjänster 
och andra specifika tjänster, ska ett 
meddelande om koncessionstilldelning i 
enlighet med artiklarna 27 och 28 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5
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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.

Or. it

Ändringsförslag 30
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska behandla 
ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt förfara på 
ett öppet och proportionerligt sätt.
Koncessionen får inte utformas i avsikt att 
undanta den från tillämpningsområdet för 
detta direktiv eller för att på ett konstgjort 
sätt begränsa konkurrensen.

Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska behandla 
ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt förfara på 
ett öppet sätt. Koncessionen får inte 
utformas i avsikt att undanta den från 
tillämpningsområdet för detta direktiv eller 
för att på ett konstgjort sätt begränsa 
konkurrensen.

Or. cs

Motivering

Att tillämpa principen om proportionalitet på vissa organisationer som anges i förslaget till 
direktiv kan till och med utgöra en risk.
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Ändringsförslag 31
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner som av en 
upphandlande myndighet eller enhet 
tilldelas en ekonomisk aktör som är en 
upphandlande enhet, eller en 
sammanslutning av upphandlande 
enheter, på grundval av en exklusiv 
rättighet som den ekonomiska aktören 
åtnjuter enligt gällande offentliggjorda 
nationella lagar eller andra författningar, 
och som har beviljats i enlighet med 
fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III.

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner om förvaltning av 
nätinfrastruktur i samband med 
verksamheter som förtecknas i bilaga III, 
om dessa koncessioner uppfyller något av 
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 32
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Koncessionen tilldelas en ekonomisk 
aktör av en upphandlande myndighet eller 
enhet på grundval av en exklusiv rättighet 
som den ekonomiska aktören åtnjuter 
enligt gällande offentliggjorda nationella 
lagar eller andra författningar, och som 
har beviljats i enlighet med fördraget och 
unionens sektorslagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Koncessionen gäller verksamhet som, 
när detta direktiv träder i kraft, omfattas 
av nationellt reglerade tariffer som 
fastställts i lag eller andra författningar.

Or. en

Ändringsförslag 34
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 ska 
bestämmelserna i artikel 27.1 och 27.3 
gälla när den sektorslagstiftning som 
avses i punkt 1 i denna artikel inte 
föreskriver sektorsspecifika regler för 
öppenhet och insyn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 35
Giommaria Uggias

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 

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

sådan (dock ska varje form av 
koncessioner för finansiella tjänster som 
tilldelas samtidigt med, före eller efter 
förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av 
detta direktiv),

Or. it

Ändringsförslag 36
Peter Simon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse,

Or. de

Motivering

I protokoll nr 26 till Lissabonfördraget erkänns uttryckligen regionala och kommunala 
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 37
Peter Simon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) civilskydd, krisberedskap och 
krishantering samt allmän säkerhet,

Or. de



AM\916319SV.doc 25/50 PE498.004v01-00

SV

Ändringsförslag 38
Peter Simon

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,

Or. de

Ändringsförslag 39
Heide Rühle

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 transaktioner som genomförs
tillsammans med europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) liksom 
insatser för att anskaffa pengar eller 
kapital till den upphandlande 
myndigheten,

Or. en

Ändringsförslag 40
Mojca Kleva

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

Or. en

Ändringsförslag 41
Peter Simon

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 
affärer som syftar till att anskaffa pengar 
eller kapital till den upphandlande 
myndigheten,

Or. de

Ändringsförslag 42
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anställningskontrakt, e) anställningskontrakt och obligatoriska 
socialförsäkringssystem,

Or. en

Ändringsförslag 43
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) kollektivtrafik i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/2007.

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

Or. en

Ändringsförslag 44
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) civilskydd, krisberedskap och 
krishantering samt allmän säkerhet,

Or. en

Ändringsförslag 45
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led gb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) tjänster som rör dricksvatten 
(framställning, distribution och 
försörjning) och hantering av 
avloppsvatten,

Or. en

Ändringsförslag 46
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) social verksamhet och hälso- och 
sjukvård,

Or. en

Ändringsförslag 47
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) icke-ekonomiska tjänster av allmänt 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 48
Peter Simon

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

Or. de

Ändringsförslag 49
Peter Simon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 50
Peter Simon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 51
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet i den mening som 
avses i artikel 4.1.1 ska anses utöva 
kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i i första stycket a, om 
myndigheten eller enheten har en 
avgörande påverkan i fråga om den 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 52
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 2. Punkt 1 ska också gälla om den enhet 
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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 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.

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 eller de enheter som 
utövar kontroll över den eller till en annan 
juridisk person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet.

Or. de

Ändringsförslag 53
Peter Simon

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.

Or. de
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Ändringsförslag 54
Peter Simon

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) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet som är föremål för 
upphandlingskontraktet 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.

Or. de

Ändringsförslag 55
Peter Simon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 56
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i den mening som 

utgår
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avses i artikel 4.1.1 anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda: 
a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter i 
den mening som avses i artikel 4.1.1. 
b) Dessa upphandlande myndigheter eller 
enheter enligt artikel 4.1.1 kan 
gemensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över den kontrollerade 
juridiska personens strategiska mål och 
viktiga beslut. 
c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något eget intresse som skiljer sig 
från intresset hos de offentliga 
myndigheter som är anknutna till den. 
d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga fördelar av de offentliga 
kontrakt som ingås med de upphandlande
myndigheterna, utom ersättning för de 
faktiska kostnaderna

Or. de

Ändringsförslag 57
Peter Simon

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.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 58
Peter Simon

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 av överväganden som har 
att göra med allmänintresset, och 
tjänsterna och de nödvändiga 
stödtjänsterna har anknytning till det.

Or. de

Ändringsförslag 59
Peter Simon

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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 60
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Avtalet omfattar inte andra ekonomiska 
överföringar mellan de upphandlande 

utgår
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myndigheterna eller enheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för byggentreprenader, 
tjänster eller varor.

Or. de

Ändringsförslag 61
Jan Březina

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 varor, byggentreprenader 
eller tjänster.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 62
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. 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.

utgår

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.
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Or. de

Ändringsförslag 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För koncessioner av offentlig 
egendom, som används för 
tillhandahållande av tjänster som avser 
badturism på förfrågan eller begäran från 
en ekonomisk aktör, och som blivit en 
förutsättning för denne aktörs företag i så 
hög grad att om koncessionen skulle gå 
förlorad skulle det innebära en förlust av 
aktörens äganderätt till detta företag.

Or. it

Ändringsförslag 64
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter och enheter 
ska i meddelandet om upphandling, i 
inbjudan att lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten beskriva 
koncessionen, tilldelningskriterierna samt 
de minimikrav som ska uppfyllas.
Uppgifterna måste göra det möjligt att 
identifiera koncessionens beskaffenhet och 
omfattning så att ekonomiska aktörer kan 
besluta om de ska begära att få delta i 
förfarandet för koncessionstilldelning.
Beskrivningen, tilldelningskriterierna och 
minimikraven får inte ändras under 
förhandlingarnas gång.

1. Upphandlande myndigheter och enheter 
ska i meddelandet om upphandling, i 
inbjudan att lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten beskriva 
koncessionen, tilldelningskriterierna samt 
de minimikrav som ska uppfyllas.
Uppgifterna måste göra det möjligt att 
identifiera koncessionens beskaffenhet och 
omfattning så att ekonomiska aktörer kan 
besluta om de ska begära att få delta i 
förfarandet för koncessionstilldelning.
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Upphandlande myndigheter får under 
förfarandet, men innan anbuden tas emot, 
ändra minimikraven och
tilldelningskriterierna utan att 
offentliggöra en allmän rättelse, om 
ändringen i fråga inte påverkar de 
anbudssökande. De upphandlande 
myndigheterna bör underrätta de berörda 
anbudssökandena om ändringen och 
sörja för en rimlig förlängning av 
tidsfristen för inlämning av anbud.

Or. en

Ändringsförslag 65
Mojca Kleva

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

Or. en

Ändringsförslag 66
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) lagar, andra författningar och 
normer beträffande miljö, hälsa och 
säkerhet samt det sociala och 
arbetsrättsliga området, som fastställts av 
EU, i nationell rätt eller i kollektivavtal 
och som är tillämpliga på den plats där 
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byggentreprenaden, tjänsterna eller 
varorna ska tillhandahållas.

Or. en

Ändringsförslag 67
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 proportionella i 
förhållande till föremålet för kontraktet; de 
ska vara icke-diskriminerande, och de 
kan åtföljas av minimikrav där så är 
nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 68
Mojca Kleva

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.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Mojca Kleva

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.

Or. en

Ändringsförslag 70
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om den upphandlande myndigheten 
eller enheten känner till någon allvarlig 
överträdelse av lagar, andra författningar 
och normer beträffande miljö, hälsa och 
säkerhet samt det sociala och 
arbetsrättsliga området, som fastställts av 
EU, i nationell rätt eller i kollektivavtal 
och som är tillämpliga på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsterna eller 
varorna ska tillhandahållas.

Or. en

Ändringsförslag 71
Jan Březina
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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 verklig 
konkurrens med varandra och gör det 
möjligt att fastställa allmänna ekonomiska 
fördelar för den upphandlande 
myndigheten eller den upphandlande 
enheten.

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

Or. cs

Ändringsförslag 72
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Dessa kriterier ska åtföljas av krav som gör 
det möjligt att effektivt kontrollera de 
uppgifter som anbudsgivarna lämnar.
Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska på grundval av 
de uppgifter och bevis som anbudsgivarna 
tillhandahåller effektivt kontrollera att 
anbudsgivarna uppfyller 
tilldelningskriterierna.

Or. cs

Ändringsförslag 73
Mojca Kleva

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på 
samtliga användares behov, 
miljöegenskaper och innovativ karaktär.

a) Kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på 
samtliga användares behov, sociala 
intressen, miljöegenskaper och innovativ 
karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 74
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Ändringar av direktiv 89/665/EEG

Direktiv 89/665/EEG ska ändras på 
följande sätt:
1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Detta direktiv ska tillämpas på 
kontrakt som avses 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, 
såvida inte sådana kontrakt är 
undantagna i enlighet med artiklarna 10–
18 i det direktivet.
Detta direktiv ska också tillämpas på 
sådana koncessioner tilldelade av 
upphandlande myndigheter som avses i 
direktiv [om tilldelning av koncessioner], 
såvida inte sådana koncessioner är 
undantagna i enlighet med artiklarna 8, 
9, 15 och 21 i det direktivet.
Kontrakt i den mening som avses i detta 
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direktiv inbegriper offentliga kontrakt, 
ramavtal, offentliga byggkoncessioner, 
tjänstekoncessioner och dynamiska 
inköpssystem.”
b) I artikel 1.1 ska tredje stycket ersättas 
med följande:
”Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att garantera att en 
upphandlande myndighets beslut om 
kontrakt som omfattas av direktiv 
2004/18/EG eller direktiv [om tilldelning 
av koncessioner] kan prövas effektivt och 
i synnerhet så skyndsamt som möjligt 
enligt villkoren i artiklarna 2–2f i det här 
direktivet, när det görs gällande att 
sådana beslut innebär en överträdelse av 
unionslagstiftningen om offentlig 
upphandling eller nationella 
bestämmelser som införlivar denna 
lagstiftning.”
2. Artikel 2a.2 ska ändras på följande sätt:
a) Första stycket ska ersättas med 
följande:
”Avtal enligt beslut om tilldelning av ett 
kontrakt som omfattas av 
direktiv 2004/18/EG eller direktiv [om 
tilldelning av koncessioner] får inte ingås 
före utgången av en tidsfrist på minst 
tio kalenderdagar räknat från och med 
dagen efter det att beslutet om tilldelning 
av kontraktet översänds till de berörda 
anbudsgivarna och anbudssökandena, om 
telefax eller elektroniska medel används, 
eller, om andra kommunikationsmedel 
används, före utgången av en tidsfrist på 
minst 15 kalenderdagar räknat från och 
med dagen efter det att beslutet om 
tilldelning av kontraktet översänds till de 
berörda anbudsgivarna och 
anbudssökandena eller minst 
tio kalenderdagar räknat från och med 
dagen efter det att beslutet om tilldelning 
av kontraktet har erhållits.”
b) I fjärde stycket ska den 
första strecksatsen ersättas med följande:



AM\916319SV.doc 43/50 PE498.004v01-00

SV

”en sådan kortfattad redogörelse för 
skälen till beslutet som avses i artikel 41.2 
i direktiv 2004/18/EG, om inget annat 
föreskrivs i artikel 41.3 i det direktivet, 
eller i artikel 35.7 i direktiv [om 
tilldelning av koncessioner], om inget 
annat föreskrivs i artikel 35.8 i det 
direktivet, och”
3. I artikel 2b ska led a ersättas med 
följande:
”a) Om direktiv 2004/18/EG eller direktiv 
[om tilldelning av koncessioner] inte 
kräver att ett föregående meddelande om 
upphandling ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.”
4. Artikel 2d ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 a ska ersättas med följande:
”a) om den upphandlande myndigheten 
har tilldelat ett kontrakt utan föregående 
offentliggörande av ett meddelande om 
upphandling i Europeiska unionens 
officiella tidning utan att detta är tillåtet i 
enlighet med direktiv 2004/18/EG eller 
direktiv [om tilldelning av koncessioner],”
b) I punkt 4 ska första strecksatsen 
ersättas med följande:
”den upphandlande myndigheten anser 
att tilldelningen av ett kontrakt utan 
föregående offentliggörande av ett 
meddelande om upphandling i 
Europeiska unionens officiella tidning är 
tillåten i enlighet med 
direktiv 2004/18/EG eller direktiv [om 
tilldelning av koncessioner],”
5. Artikel 2f.1 a ska ändras på följande 
sätt:
a) Första strecksatsen ska ersättas med 
följande:
”– den upphandlande myndigheten har 
offentliggjort ett meddelande om 
tilldelning av kontraktet i enlighet med 
artiklarna 35.4, 36 och 37 i 
direktiv 2004/18/EG eller artiklarna 26 
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och 27 i direktiv [om tilldelning av 
koncessioner], under förutsättning att 
detta meddelande innehåller en 
motivering av den upphandlande 
myndighetens beslut att tilldela kontraktet 
utan föregående offentliggörande av ett 
meddelande om upphandling i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller”
b) Efter första strecksatsen ska följande 
strecksats införas:
”– den upphandlande myndigheten har 
underrättat de berörda anbudsgivarna 
och anbudssökandena om avtalets 
ingående, under förutsättning att 
underrättelsen innehåller en sådan 
kortfattad redogörelse för skälen till 
beslutet som avses i artikel 41.2 i 
direktiv 2004/18/EG, om inget annat 
föreskrivs i artikel 41.3 i det direktivet, 
eller i artikel 35.7 i direktiv [om 
tilldelning av koncessioner], om inget 
annat föreskrivs i artikel 35.8 i det 
direktivet; detta alternativ gäller även i de 
fall som avses i artikel 2b c i det här 
direktivet,”
6. Artikel 3.1 ska ersättas med följande:
”1. Kommissionen får åberopa det 
förfarande som avses i punkterna 2–5 om 
den, innan ett avtal ingås, anser att en 
allvarlig överträdelse av 
gemenskapslagstiftningen på området 
offentlig upphandling har begåtts under 
ett kontraktstilldelningsförfarande som 
omfattas av direktiv 2004/18/EG eller 
direktiv [om tilldelning av koncessioner].”

Or. de

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.



AM\916319SV.doc 45/50 PE498.004v01-00

SV

Ändringsförslag 75
Peter Simon

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.

Or. de

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 76
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45 utgår
Ändringar av direktiv 92/13/EEG

Direktiv 92/13/EEG ska ändras på 
följande sätt:
1. Artikel 1.1 ska ändras på följande sätt:
a) Första och andra stycket ska ersättas 
med följande:
”Detta direktiv ska tillämpas på kontrakt 
som avses i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/17/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid upphandling på 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster(försörjningsdirektivet)(1), 
såvida inte sådana kontrakt är 
undantagna i enlighet med artiklarna 5.2, 
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19–26, 29 och 30 eller artikel 62 i det 
direktivet.
Detta direktiv ska också tillämpas på 
sådana koncessioner tilldelade av 
upphandlande enheter som avses i 
direktiv [om tilldelning av koncessioner], 
såvida inte sådana kontrakt är 
undantagna i enlighet med artiklarna 8, 
10, 11, 12, 14, 15 och 21 i det direktivet.”
b) Tredje stycket ska ersättas med 
följande:
”Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att garantera att en 
upphandlande enhets beslut om kontrakt 
som omfattas av direktiv 2004/17/EG eller 
direktiv [om tilldelning av koncessioner] 
kan prövas effektivt och i synnerhet så 
skyndsamt som möjligt enligt villkoren i 
artiklarna 2–2f i det här direktivet, när det 
görs gällande att sådana beslut innebär 
en överträdelse av unionslagstiftningen 
om upphandling eller nationella 
bestämmelser som införlivar denna 
lagstiftning.”
2. Artikel 2a.2 ska ändras på följande sätt:
a) Första stycket ska ersättas med 
följande:
”Avtal enligt beslut om tilldelning av ett 
kontrakt som omfattas av 
direktiv 2004/17/EG eller direktiv [om 
tilldelning av koncessioner] får inte ingås 
före utgången av en tidsfrist på minst 
tio kalenderdagar räknat från och med 
dagen efter det att beslutet om tilldelning 
av kontraktet översänds till de berörda 
anbudsgivarna och anbudssökandena, om 
telefax eller elektroniska medel används, 
eller, om andra kommunikationsmedel 
används, före utgången av en tidsfrist på 
minst 15 kalenderdagar räknat från och 
med dagen efter det att beslutet om 
tilldelning av kontraktet översänds till de 
berörda anbudsgivarna och 
anbudssökandena eller minst 
tio kalenderdagar räknat från och med 
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dagen efter det att beslutet om tilldelning 
av kontraktet har erhållits.”
b) Fjärde stycket första strecksatsen ska 
ersättas med följande:
”– den kortfattade redogörelse för skälen 
till beslutet som avses i artikel 49.2 i 
direktiv 2004/17/EG eller i artikel 35.7 i 
direktiv [om tilldelning av koncessioner], 
om inget annat föreskrivs i artikel 35.8 i 
det direktivet, och”
3. I artikel 2b ska led a ersättas med 
följande:
”a) Om direktiv 2004/17/EG eller 
direktiv [om tilldelning av koncessioner] 
inte kräver att ett föregående meddelande 
om upphandling ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.”
4. Artikel 2c ska ersättas med följande:

”Artikel 2c
När en medlemsstat föreskriver att en 
ansökan om prövning av ett beslut av en 
upphandlande enhet, som fattats inom 
ramen för eller med anknytning till ett 
upphandlingsförfarande som omfattas av 
direktiv 2004/17/EG eller direktiv [om 
tilldelning av koncessioner], ska lämnas 
in inom en viss tidsfrist, ska denna 
tidsfrist vara minst tio kalenderdagar 
räknat från och med dagen efter den dag 
då den upphandlande enhetens beslut 
översänds till anbudsgivaren eller 
anbudssökanden, om telefax eller 
elektroniska medel används, eller, om 
andra kommunikationsmedel används, 
minst 15 kalenderdagar räknat från och 
med dagen efter den dag då den 
upphandlande enhetens beslut översänds 
till anbudsgivaren eller anbudssökanden 
eller minst tio kalenderdagar räknat från 
och med dagen efter den dag då den 
upphandlande enhetens beslut har 
erhållits. Meddelandet till varje 
anbudsgivare eller anbudssökande om 
den upphandlande enhetens beslut ska 
åtföljas av en kortfattad redogörelse för 
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skälen till beslutet. När det gäller en 
ansökan om prövning av beslut som avses 
i artikel 2.1 b i det här direktivet, som inte 
är föremål för ett särskilt meddelande, ska
tidsfristen vara minst tio kalenderdagar 
räknat från och med den dag det berörda 
beslutet offentliggörs.”
5. Artikel 2d ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 a ska ersättas med följande:
”a) om den upphandlande enheten har 
tilldelat ett kontrakt utan föregående 
offentliggörande av ett meddelande om 
upphandling i Europeiska unionens 
officiella tidning utan att detta är tillåtet i 
enlighet med direktiv 2004/17/EG eller 
direktiv [om tilldelning av koncessioner],”
b) I punkt 4 ska första strecksatsen 
ersättas med följande:
”– den upphandlande enheten anser att 
tilldelningen av ett kontrakt utan 
föregående offentliggörande av ett 
meddelande om upphandling i 
Europeiska unionens officiella tidning är 
tillåten i enlighet med direktiv 
2004/17/EG eller direktiv [om tilldelning 
av koncessioner],”
6. I artikel 2f.1 ska led a ersättas med 
följande:
”– den upphandlande enheten har 
offentliggjort ett meddelande om 
tilldelning av kontraktet i enlighet med 
artiklarna 43 och 44 i direktiv 
2004/17/EG eller artiklarna 26 och 27 i 
direktiv [om tilldelning av koncessioner], 
under förutsättning att detta meddelande 
innehåller en motivering av den 
upphandlande enhetens beslut att tilldela 
kontraktet utan att ett föregående 
meddelande om upphandling 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller
– den upphandlande enheten har 
underrättat de berörda anbudsgivarna 
och anbudssökandena om avtalets 
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ingående, under förutsättning att 
underrättelsen innehåller en sådan 
kortfattad redogörelse för skälen till 
beslutet som avses i artikel 49.2 i 
direktiv 2004/17/EG eller i artikel 35.7 i 
direktiv [om tilldelning av koncessioner], 
om inget annat föreskrivs i artikel 35.8 i 
det direktivet; detta alternativ gäller även i 
de fall som avses i artikel 2b c i det här
direktivet,”
7. Artikel 8.1 ska ersättas med följande:
”Kommissionen får åberopa förfarandet 
enligt punkterna 2–5, om den, innan ett 
avtal ingås, anser att en allvarlig 
överträdelse av unionsrätten om 
upphandling har begåtts i samband med 
ett kontraktstilldelningsförfarande som 
omfattas av direktiv 2004/17/EG eller 
direktiv [om tilldelning av koncessioner], 
eller i förhållande till artikel 27 a i 
direktiv 2004/17/EG för de upphandlande 
enheter som omfattas av den 
bestämmelsen.”

Or. de

Ändringsförslag 77
Peter Simon

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Beträffande vatten: utgår
(a) Tillhandahållande eller drift av fasta 
nät i syfte att tillhandahålla tjänster för 
allmänheten i samband med produktion, 
transport eller distribution av 
dricksvatten.
(b) Leverans av dricksvatten till dylika 
nät.
Detta direktiv omfattar även koncessioner 
som tilldelas eller handläggs av enheter 
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som bedriver någon av de verksamheter 
som avses ovan och som
(a) har anknytning till 
vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning 
och dränering, förutsatt att den volym 
vatten som avses för 
dricksvattenförsörjningen utgör mer än 
20 % av den totala volym vatten som 
tillhandahålls genom dessa projekt eller 
konstbevattnings- och 
dräneringsanläggningar, eller
(b) har anknytning till bortföring eller 
rening av avloppsvatten.
Om en upphandlande enhet som avses i 
artikel 4.1.1 och 4.1.2 levererar 
dricksvatten till ett nät som 
tillhandahåller tjänster för allmänheten, 
ska detta inte betraktas som en 
verksamhet i den mening som avses i 
punkt 1 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
(a) Den berörda enhetens produktion av 
dricksvatten behövs för utövandet av en 
annan verksamhet än någon av dem som 
avses i punkterna 1–4 i denna bilaga.
(b) Leverans till det publika nätet är 
endast avhängig av enhetens egen 
förbrukning och överstiger inte 30 % av 
dess totala produktion av dricksvatten, 
beräknat på de tre närmast föregående 
årens genomsnitt, innevarande år 
medräknat.

Or. de


