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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet tog redan i sin resolution av den 18 maj 2010 om nya 
utvecklingstendenser inom offentlig upphandling ställning mot en europeisk rättsakt om 
tjänstekoncessioner.

Föredraganden anser också att det inte behövs någon rättsakt om tilldelning av 
tjänstekoncessioner på europeisk nivå. Det finns en risk för att det skulle uppstå negativa 
effekter på tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse och på säkrandet och 
vidareutvecklandet av den sociala tryggheten.

Föredraganden rekommenderar att förslaget till direktiv förkastas.

Allmänt

Ökad rättssäkerhet anges som det centrala syftet med förslaget. Upphandlingsrätten tillämpas 
f.n. inte på tjänstekoncessioner, i enlighet med artikel 17 i direktiv 2004/18/EG (direktivet om 
samordning vid offentlig upphandling) och artikel 18 i direktiv 2004/17/EG 
(försörjningsdirektivet). Tilldelning av tjänstekoncessioner regleras med tillräckligt 
omfattande rättssäkerhet genom EU:s nuvarande primärrätt, särskilt principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet, som följer av de grundläggande fri- och 
rättigheterna, samt genom EU-domstolens rättspraxis. Tilldelning av koncessioner för bygg-
och anläggningsarbeten regleras likaledes i tillräcklig omfattning (direktiv 2004/18/EG).

Föredraganden anser inte att det föreligger något juridiskt vakuum av det slag som 
kommissionen tycker sig se. Direktivet kan inte förväntas skapa ökad rättssäkerhet. 
Vidare kritiserar föredraganden det oklara och alltför brett definierade tillämpningsområdet 
(artiklarna 1, 2 och 5) samt de alltför snävt utformade undantagen (artikel 8). Föredraganden 
framhåller att områdena social trygghet, kultur, utbildning, offentliga infrastrukturer och 
andra lokala tjänster måste undantas från tillämpningsområdet. 

Säkrande av tjänster av allmänt intresse i stället för öppnande av marknaden

I artikel 14 i EUF-fördraget och i protokollet om tjänster av allmänt intresse betonas det stora
handlingsutrymmet för de offentliga organ som tillhandahåller, beställer och finansierar 
sådana tjänster. Däremot hänvisas det inte på något ställe i direktivförslaget till att stärka
ställningen för tjänster av allmänt intresse i EU:s primärrätt. I stället inriktas direktivet på 
konkurrensutsättning av sektorn för offentlig upphandling (skäl 1, 2 och 4) samt begränsning 
av handlingsutrymmet för upphandlande myndigheter i och med att dessa inte har obegränsad 
valfrihet vid fastställandet av tilldelningskriterier (artikel 39.2). Det stadgas inte heller om 
respekt för lokala kollektivavtal i samband med offentlig upphandling (artikel 39 samt skäl 29 
och 32).  

Det egentliga syftet med offentliga tjänster – dvs. säkerställandet av allmän, icke-
diskriminerande, allomfattande och förmånlig tillgång till tjänster av allmänt intresse för 
medborgarna – beaktas till föredragandens missnöje inte alls i förslaget. Kommissionen är 
inte särskilt inriktad på att trygga dessa tjänster, utan försöker i stället upprätta nya 
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marknadssektorer. Därför finns det en risk för att samarbete mellan offentliga myndigheter 
och interna transaktioner kommer att bli ett undantag. Bättre marknadstillträde för företag och 
främjande av offentlig-privata partnerskap anges också som mål i förslaget (skäl 17). 
Föredraganden ställer sig särskilt kritisk till det senare målet, eftersom hon anser att den 
privata sektorn inte tillhandhåller effektivare, mer öppna eller förmånligare tjänster än den 
offentliga sektorn. Utöver detta beaktar man för det mesta inte de externa effekterna, t.ex. på 
anställda.

Transportsektorn

Förslaget till direktiv omfattar verksamhet som avser tillhandahållande av tjänster av allmänt 
intresse på området för transporter med järnväg, automatiserade system, spårvagnar, 
trådbussar, bussar eller linbana samt posttjänster, med undantag för tillhandahållande av 
lufttransporttjänster som grundas på beviljande av en operativ licens i den mening som avses i 
förordning (EG) nr 1008/2008, och tillhandahållande av kollektivtrafik i den mening som 
avses i förordning (EG) nr 1370/2007. Förslaget till direktiv ska dessutom tillämpas på 
verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser, kusthamnar, inlandshamnar eller andra terminaler till företag som tillhandahåller 
transport i luften, till havs eller på inre vattenvägar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

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 

(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 
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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.

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, 
såsom hyreskontrakt eller 
markarrendekontrakt, där en medlemsstat 
eller en upphandlande myndighet ger en 
ekonomisk aktör rätt att mot ersättning
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, medräknat havsområden och 
kust- eller inlandshamnar, och där det 
som regel endast fastställs allmänna villkor 
för användningen av dem, utan att staten 
eller den upphandlande myndigheten blir 
mottagare av särskilda byggentreprenader 
eller tjänster. Inom ramen för dessa 
kontrakt bör följande betraktas som 
allmänna villkor som syftar till att reglera 
användningen av den statliga domänen 
eller resursen: bestämmelser om 
överföring, tillåten användning och 
underhåll av den statliga domänen eller 
resursen samt förutsättningar för att 
staten eller den upphandlande 
myndigheten ska återta densamma, hyres-
eller markarrendekontraktets varaktighet
samt hyran eller arrendet och andra 
kostnader som hyrestagaren ska betala.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Eftersom en väsentlig driftsrisk bärs 
av koncessionshavaren bör denna fritt 
kunna välja de lämpligaste sätten för att 
genomföra kontraktet, dvs. direkt
genomförande, i samarbete med 
systerbolag eller genom fria 
underleverantörsuppdrag åt tredje man. 
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att förslaget till direktiv syftar till flexibilitet och 
förenkling när det gäller entreprenader som koncessionshavaren lägger ut på efterföljande 
led. Detta går hand i hand med den väsentliga driftsrisk som karakteriserar koncessionen. 
Just för att risken bärs av koncessionshavaren bör denna fritt kunna välja det lämpligaste 
sättet att genomföra kontraktet: direkt genomförande, i samarbete med systerbolag eller 
genom fria underleverantörsuppdrag åt tredje man.

Ändringsförslag 3

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) Det bör garanteras 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.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De nationella, regionala och lokala 
myndigheterna bör enligt artikel 14 i 
EUF-fördraget, och protokoll nr 26 om 
tjänster av allmänt intresse, ha ett stort 
handlingsutrymme när de beslutar om 
tilldelning av kontrakt för tjänster av 
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allmänt intresse.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det råder en betydande rättslig 
osäkerhet när det gäller i vilken mån 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
bör omfattas av reglerna för 
koncessionstilldelning. Tolkningen av EU-
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter eller vissa 
upphandlande enheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig tilldelning av koncessioner 
inte är tillämpliga på koncessioner som 
ingås mellan upphandlande myndigheter. 
Ett sådant klargörande bör vägledas av de 
principer som fastställts i domstolens 
relevanta rättspraxis. Enbart det faktum att 
båda avtalsparterna själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter i 
enlighet med artikel 4.1.1 utesluter inte i 
sig tillämpning av reglerna om tilldelning 
av koncessioner. Tillämpningen av 
reglerna för koncessionstilldelning bör 
dock inte inskränka upphandlande 
myndigheters frihet att besluta om hur de 
ska organisera fullgörandet av sitt 
offentliga uppdrag. Koncessioner som 
tilldelas kontrollerade enheter eller ett 
samarbete för gemensamt fullgörande av 
de medverkande upphandlande 
myndigheternas eller enheternas offentliga 
uppdrag bör därför undantas från 
tillämpningen av reglerna förutsatt att 
villkoren i detta direktiv är uppfyllda. Detta 
direktiv bör garantera att ett undantagande 
av samarbete mellan offentliga 
myndigheter inte leder till att konkurrensen 
snedvrids i förhållande till privata 
ekonomiska aktörer. En upphandlande 

(17) Tolkningen av EU-domstolens 
rättspraxis avseende samarbete mellan 
upphandlande myndigheter varierar 
mellan medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter eller vissa 
upphandlande enheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig tilldelning av koncessioner 
inte är tillämpliga på koncessioner som 
ingås mellan upphandlande myndigheter. 
Ett sådant klargörande bör vägledas av de 
principer som fastställts i domstolens 
relevanta rättspraxis. Tillämpningen av 
reglerna för koncessionstilldelning bör inte 
inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sitt offentliga uppdrag. 
Koncessioner som tilldelas kontrollerade 
enheter eller ett samarbete för gemensamt 
fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas eller 
enheternas offentliga uppdrag bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. Detta direktiv bör garantera att 
ett undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter, när medborgarna 
tillhandahålls tjänster av allmänt intresse, 
inte betraktas som en orsak till att 
konkurrensen eventuellt snedvrids i 
förhållande till privata ekonomiska aktörer. 
En upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 
offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen.
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myndighets deltagande som anbudsgivare i 
ett förfarande för offentlig upphandling får 
inte heller leda till en snedvridning av 
konkurrensen.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) I enlighet med EU-domstolens 
rättspraxis bör detta direktiv tillämpas på 
koncessioner som tilldelats efter 
direktivets ikraftträdande.

Motivering

Eftersom det är viktigt att de koncessionskontrakt som gäller i medlemsstaterna inte får 
påverkas, bör detta klargöras uttryckligt i direktivet. 

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte påverka rätten 
för offentliga myndigheter på någon nivå 
att avgöra om de själva ska utföra 
offentliga funktioner genom att utnyttja 
sina egna interna resurser utan att vara 
skyldiga att tilldela koncessioner till andra 
externa ekonomiska aktörer. Dessa 
uppgifter kan utföras i samarbete med 
andra upphandlande myndigheter. 

Ändringsförslag 8

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

(1a) upphandling: i enlighet med 
definitionen i artikel 1.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/…/EU av den … om offentlig 
upphandling.*
____________
* EUT: för in nummer och datum för 
direktivet.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) offentlig byggkoncession: skriftligt 
avtal med ekonomiska villkor på grundval 
av vilket en eller flera upphandlande 
myndigheter ger en eller flera ekonomiska 
aktörer i uppdrag att utföra de 
byggentreprenader som de ansvarar för, 
och i vilket båda parters rättigheter och 
skyldigheter regleras, och endast utgörs av 
rätten att utnyttja det byggnadsverk som är 
föremål för koncessionen eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande 
av andra typer av tjänster än dem som 

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor på grundval av vilket
en eller flera upphandlande myndigheter 
eller enheter ger en eller flera ekonomiska 
aktörer i uppdrag att tillhandahålla
tjänster som de ansvarar för och som är av
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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.

en annan typ 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.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 och 1.7 
ska innebära att en väsentlig del av den 
ekonomiska risken och driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta en 
väsentlig del av risken 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.

Denna ekonomiska risk kan bestå av något 
av följande:

Den ekonomiska risken och driftsrisken 
kan bestå av något av följande:

a) Risk i samband med användning av 
byggentreprenaderna eller efterfrågan på 
tjänsten.

a) Risk i samband med användning av 
byggentreprenaderna eller efterfrågan på 
tjänsten.

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

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

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förvärv eller hyra, oavsett 
finansieringsform, av mark, befintliga 

a) förvärv, hyra, leasing eller överlåtande, 
oavsett finansieringsform, av statliga 



AD\920025SV.doc 11/15 PE492.848v03-00

SV

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

domäner, medräknat havsområden och 
kust- eller inlandshamnar, mark, 
befintliga byggnader eller annan fast 
egendom eller rättigheter till sådan 
varigenom staten eller en upphandlande 
myndighet eller enhet endast fastställer 
allmänna villkor för användningen, utan 
att förvärva byggentreprenader eller 
tjänster (dock ska varje form av 
koncessioner för finansiella tjänster som 
tilldelas samtidigt med, före eller efter 
förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av 
detta direktiv),

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för publiceringen av
koncessionsmeddelandet ska den 
upphandlande enheten fullgöra alla 
skyldigheter som följer av villkoren enligt 
denna artikel.

Ändringsförslag 15
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Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter eller enheter 
ska uteslutas en ekonomisk aktör från 
deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter eller enheter 
ska uteslutas en ekonomisk aktör från 
deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om den ekonomiska aktören har 
begått överträdelser mot lagstiftning som 
avser social trygghet, arbetsrätt, skatterätt 
eller miljörätt.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska 
användas.

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part och 
därvid ange namnet på de 
underleverantörer som man föreslår ska
användas samt deras separata och 
gemensamma ansvar. Denna information 
ska uppdateras och meddelas den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
under koncessionskontraktets löptid om 
tillägg eller ändringar görs.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Så länge som den inte ändrar 
koncessionen som helhet ska en ändring 
av en koncession inte betraktas som 
väsentlig om följande villkor uppfylls:
a) det i koncessionskontraktet anges 
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tydliga, exakta och entydiga 
översynsklausuler eller alternativ som 
avser tillämpningsområdet för och 
karaktären hos eventuella ändringar samt 
villkoren för när dessa får utnyttjas, eller 
b) dess värde inte överskrider de 
tröskelvärden som anges i artikel 5 och 
det understiger 5 procent av det 
ursprungliga kontraktets nuvärde.
Om successiva ändringar görs ska detta 
värde baseras på de successiva 
ändringarnas sammanlagda nuvärde.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 43 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Skyldigheter som anges i 
koncessionskontraktet uppfylls inte.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett 
geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser och kusthamnar och 
inlandshamnar eller andra terminaler för 
transport i luften, till havs eller på inre 
vattenvägar.

5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett 
geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser och kusthamnar och 
inlandshamnar eller annan allmän 
infrastruktur för transport i luften, till havs 
eller på inre vattenvägar.
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