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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens grønbog om offentlig-private partnerskaber og 
fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner
(KOM(2004)0327 - 2006/2043(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens grønbog om offentlig-private partnerskaber og 
fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner (KOM(2004)0327),

– der henviser til traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, især artikel 5, stk. 
2, om subsidiaritetsprincippet og artikel 43-49 om etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser samt de deraf afledte principper om gennemsigtighed, ligebehandling, 
proportionalitet og gensidig anerkendelse,

– der henviser til de eksisterende direktiver om offentlige kontrakter,

– der henviser til Europarådets konvention om kommunalt selvstyre af 15. oktober 1985,

– der henviser til artikel I-5 i traktaten om en forfatning for Europa,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at offentlig-private partnerskaber (OPP'er) udgør forskellige former for 
samarbejde mellem offentlige myndigheder og private foretagender, som udfører 
projekter, der er af almen interesse,

B. der henviser til, at der aldrig har fandtes en definition, som gælder for hele Europa, samt 
at der inden for gældende fællesskabslovgivning heller ikke findes særlige retsregler, 
som omfatter alle de forskellige former for OPP,

C. der henviser til, at OPP'er ofte er retligt og finansteknisk komplicerede konstruktioner, 
som fører private foretagender og offentlige myndigheder sammen med henblik på i 
fællesskab at realisere infrastrukturprojekter eller med henblik på at levere offentlige 
tjenesteydelser,

D. der henviser til, at OPP'er ikke udgør et skridt mod privatisering af offentlige opgaver,

E. der henviser til, at et samarbejde mellem stat og erhvervsliv kan give synergieffekter, 
muliggør en mere effektiv omgang med offentlige midler og i perioder med knappe 
budgetmidler udgør et alternativ til privatisering og ved erhvervelse af knowhow fra den 
private sektor kan bidrage til en administrativ modernisering,
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F. der henviser til, at OPP'er principielt er underlagt anvendelsesområdet for traktatens 
bestemmelser om det indre marked – især principperne om gennemsigtighed, 
ligebehandling, proportionalitet og gensidig anerkendelse – samt de afledte regler for 
offentlige kontrakter,

G. der henviser til, at OPP'er ikke må begrænse retten til kommunalt eller regionalt 
selvstyre på det organisatoriske område, såfremt den er forankret i medlemsstaterne,

H. der henviser til, at OPP'er udgør en mulig form til at organisere de offentlige 
myndigheders opgaveløsning, og at de offentlige myndigheder også i fremtiden skal 
kunne beslutte, om de løser en opgave selv, ved egne foretagender eller ved private 
tredjemænd,

Generelle bemærkninger

1. hilser det velkommen, at Kommissionen har fremlagt grønbogen om offentlig-private 
partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner, en 
rapport om offentlig høring vedrørende denne grønbog og endelig en meddelelse om 
mulige følgeforanstaltninger på OPP-området;

2. vender sig imod at skabe en selvstændig retlig ordning for OPP'er, anser dog 
lovgivningsmæssige initiativer inden for tjenesteydelseskoncessioner og institutionelle 
OPP'er (IOPP'er) for at være nødvendige;

3. går ind for overgangsfrister for eksisterende kontrakter, som blev indgået i god tro på 
grundlag af den nationale lovgivning, for at undgå retsusikkerhed; 

4. anser principielt en anvendelse af lovgivningen for indgåelse af offentlige kontrakter og 
koncessioner for at være nødvendig, så snart der skal vælges en privat partner;

5. fremhæver betydningen af gennemsigtighed, som skal foreligge i omgangen med 
offentlige midler, hvor gennemsigtighed også bør omfatte retten for de valgte 
repræsentanter til at få indsigt i kontrakter og akter;

6. er af den opfattelse, at gennemsigtige udbudsregler giver en effektiv konkurrence og 
beskytter mod korruption til gavn for borgerne;

7. anbefaler ved driften af OPP'er at fastsætte bindende regnskabspligter over for borgerne
med henblik på at sikre sikkerhed, effektivitet og kvalitetsstandarder; 

8. anbefaler medlemsstaterne at lette de offentlige myndigheders arbejde via 
standardkontrakter og styrke uddannelsen af de beslutningstagere, som skal udvælge 
private partnere til OPP'er;
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9. forventer, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, således at virkningerne for 
arbejdstagerne i kommunerne behandles tidligt og følsomt;

10. vender sig imod at etablere et europæisk agentur for OPP'er; hilser dog andre former for 
udveksling af erfaringer velkommen, f.eks. et netværk af nationale og regionale OPP-
kompetencecentre;

11. beklager, at Kommissionen har valgt meddelelsesformen, hvad angår indgåelse af 
kontrakter under tærskelværdierne; anser i stedet medindflydelse fra Parlamentets og 
Rådets side for at være nødvendig;

OPP'er som offentlige kontrakter

12. er enig med Kommissionen i, at udvælgelsen af den private partner ved indgåelsen af 
offentlige bygge-, anlægs- eller tjenesteydelseskontrakter principielt foregår efter 
direktiverne om offentlige indkøb;

13. er af den opfattelse, at den offentlige myndighed skal kunne vælge mellem den åbne og 
den ikke-åbne procedure;

14. er af den opfattelse, at forhandlingsproceduren af hensyn til gennemsigtighed skal være 
begrænset til de undtagelsestilfælde, hvor arten og omfanget af arbejderne på forhånd er 
uberegneligt;

15. går ind for, at indgåelsen af kontrakter af hensyn til fleksibiliteten principielt bør ske via 
en konkurrencepræget dialog; opfordrer Kommissionen til at konkretisere den fastsatte 
betingelse for anvendelse af den "retlige og økonomiske kompleksitet"; er af den 
opfattelse, at det i den forbindelse skal være udelukket, at fortrolige informationer fra en 
deltager i denne procedure offentliggøres;

OPP'er som koncessioner

16. hilser det velkommen, at Kommissionen efter at have gennemført en dybtgående analyse 
af konsekvenserne ønsker at tage et lovgivningsinitiativ ved indgåelsen af koncessioner; er 
af den opfattelse, at det modvirker den eksisterende retsusikkerhed, og at konkurrencen alt 
i alt kunne blive skærpet;

17. forventer af en eventuel lovgivning en klar definition af koncessioner med henblik på 
afgrænsning i forhold til offentlige kontrakter samt en fastsættelse af objektivt 
kontrollerbare udvælgelseskriterier;

18. er af den opfattelse, at koncessioner skal have en begrænset løbetid, således at 
konkurrenterne ikke unødvendigt længe er udelukket fra at konkurrere;
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19. anser også på koncessionsområdet den konkurrenceprægede dialog for at være den mest 
egnede procedure ved indgåelse af koncessioner, da der i forbindelse med fleksibiliteten 
normalt tages højde for kompleksiteten vedrørende koncessioner, uden at der sættes 
spørgsmålstegn ved principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet;

20. støtter Kommissionen i dens undersøgelse af, om der for alle kontraktuelle OPP'er, uanset 
om de pågældende OPP'er defineres som offentlige kontrakter eller koncessioner, skal 
skabes ensartede udbudsregler;

IOPP'er og in-house 

21. går ind for Kommissionens bestræbelse på at tage et initiativ i lyset af den tydeligt 
eksisterende retsusikkerhed på IOPP-området;

22. anser imidlertid ikke en fortolkningsmeddelelse for at være et egnet instrument, men 
betragter medindflydelse fra Parlamentets og Rådets side for at være ubetinget nødvendig;

23. opfordrer i stedet Kommissionen til at tage et lovgivningsinitiativ, hvori der skal ske 
afklaringer og tilføjelser til de eksisterende direktiver om offentlige indkøb vedrørende 
IOPP og in-house;

24. anser i betragtning af påbuddet om gennemsigtighed og forbuddet mod diskriminering det 
for at være nødvendigt, at lovgivningen om offentlige indkøb anvendes ved nystiftelse af 
et IOPP, såfremt denne nystiftelse er forbundet med en overdragelse af en offentlig 
kontrakt, en koncession eller andre offentlige opgaver til et privat foretagende; er af den 
opfattelse, at det samme skal gælde, hvis et IOPP stiftes ved salg af anparter i en offentlig 
virksomhed;

25. forstår i lyset af den stadig mere omfattende retspraksis den generelle retsusikkerhed ved 
anvendelsen af in-house-kriterier; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle kriterier, 
som gør det muligt for kommunerne at have et spillerum til at træffe beslutninger;

26. er af den opfattelse, at hvis den første licitation med henblik på at stifte et 
blandingsøkonomisk foretagende var præcis og detaljeret, vil en yderligere licitation ikke 
være nødvendig;

Interkommunalt samarbejde

27. hilser i lyset af det kommunale selvstyre på det organisatoriske område og en effektiv 
administrativ praksis principielt samarbejdsformer på kommunalt plan velkommen for 
bl.a. at opnå synergieffekter;

28. anser tilstanden af retsusikkerhed på dette område, som især er opstået på grund af EF-
Domstolens dom i retssag C-84/03 (Kommissionen mod Spanien), for at være uholdbar; 
opfordrer Kommissionen til at tage et lovgivningsinitiativ;
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29. opfordrer Kommissionen til at udvikle kriterier til afgrænsning mellem former for 
interkommunalt samarbejde, som er ikke underlagt lovgivningen om offentlige indkøb, og 
former for interkommunalt samarbejde med relevans for det indre marked; er af den 
opfattelse, at et muligt kriterium kunne være en geografisk dimension, eller at der kunne 
fastsættes en de minimis-klausul, som er lånt fra konkurrencelovgivningen;

30. afviser en anvendelse af lovgivningen om offentlige indkøb i de tilfælde, hvor kommuner 
inden for deres geografiske område ønsker at løse opgaver i fællesskab med andre 
kommuner uden at udbyde leveringen af de pågældende ydelser til andre på markedet;

31. betragter i denne sammenhæng sondringen mellem delegering og mandatering som 
malplaceret og afviser i begge tilfælde en anvendelse af lovgivningen om offentlige 
indkøb; 

32. mener dog, at lovgivningen om offentlige indkøb altid bør anvendes, når kommuner 
udbyder ydelser på markedet som private virksomheder inden for rammerne af et 
interkommunalt samarbejde eller lader offentlige opgaver udføre af private virksomheder 
eller af andre kommuner, der ikke indgår i det interkommunale samarbejde;

o
o  o

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
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BEGRUNDELSE

Generelle bemærkninger

I de seneste år er OPP'er i hele Europa blevet mere og mere populære. I den forbindelse er 
modellerne i medlemsstaterne udformet meget forskelligt alt efter den nationale lovramme og 
de sektorer, hvor OPP'er anvendes. Da der for nærværende ikke findes en ensartet europæisk 
definition af OPP, står begrebet for en generel beskrivelse af aftaler mellem offentlige 
institutioner og den private sektor. Aftalerne vedrører offentlige infrastrukturforanstaltninger 
eller offentlige tjenesteydelser.
Hvis OPP'er anvendes korrekt, fører de som regel til mindskede livscyklusomkostninger, en 
bedre risikofordeling, en hurtigere gennemførelse af offentlige arbejder og tjenesteydelser, en 
forbedret kvalitet og besparelser.

Hvis man betragter det nærmere, er det iøjnefaldende, at udviklingsstadiet for OPP'er inden 
for EU er temmelig forskelligt. Medlemsstaterne kan i hovedtræk inddeles i tre grupper:
En ledende gruppe bestående af Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Irland og Italien, et 
midterfelt samt en gruppe af stater med ringe erfaring på dette område. De central- og 
østeuropæiske stater udgør en selvstændig gruppe på grund af deres særlige økonomiske og 
politiske forhold. OPP'er spiller i disse stater en særlig vigtig rolle ved etableringen af en 
moderne infrastruktur.
Ovennævnte ledende gruppe af medlemsstater udmærker sig ved, at den har en bred erfaring 
inden for forskellige sektorer, lige fra infrastrukturprojekter i forbindelse med skinne og vej til 
projekter inden for sundhedsvæsenet samt på uddannelses- og fængselsområdet. Derudover 
har disse stater ofte en klar idé om fordelene og ulemperne ved OPP-projekter inden for de 
enkelte sektorer. Ikke sjældent er der allerede vedtaget specielle love på nationalt og regionalt 
plan, og der er blevet udviklet målrettede evalueringsmetoder til at måle resultatet. Andre 
stater som f.eks. Irland har dannet egne forvaltningsafdelinger, således at de får udviklet og 
centraliseret en "OPP-ekspertise".

Især af erfaringerne i Storbritannien, som man kan betegne som et "pionerland" med hensyn 
til anvendelse af OPP'er, men også i andre stater, kan man foreløbig drage følgende 
konklusioner:

- Nogle sektorer synes at egne sig bedre til OPP-modeller end andre. 
Infrastrukturprojekterne på skinne- og vejområdet har som regel givet en målbar 
merværdi. Nu afventer man, om man også kan opnå lignende resultater inden for 
sundheds- og uddannelsessystemet samt på andre områder. Da kontrakterne kun er 
kørt i kort tid, er det her endnu ikke muligt at komme med en endelig vurdering. 
Sektorer, som er underlagt en hurtig teknologisk forandring, som f.eks. IT-området, 
synes i hvert fald ikke at egne sig til OPP-projekter. Det er næsten umuligt at 
fastlægge troværdige kvalitetsstandarder over en længere periode uden at hindre 
mulige innovationer og en forbedring i tjenesteydelsernes kvalitet.

- Det synes at være vigtigt at vælge de rigtige parametre for at måle cost-benefit-
forholdet i et OPP-projekt.

- Det viser sig, at OPP-projekter ofte er den klassiske indgåelse af kontrakter i 
planlægnings- og byggefasen overlegen, men har til dels graverende problemer i 
driftsfasen.
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- Derudover er det nødvendigt med bedre midler til effektivt at kontrollere og øve 
indflydelse på den private sektors udførelse af ydelserne. Hertil hører også troværdige 
sanktioner som f.eks. klausuler om et fradrag i betalingen eller en opsigelse af 
kontrakten.

- Endelig spiller også nationale politiske holdninger og eksisterende kompetencer en 
nøglerolle for udviklingen og resultatet af OPP'er. En etablering af specialiserede 
afdelinger inden for den offentlige forvaltning samt forbedrede 
managementkompetencer både inden for den private og den offentlige sektor vil 
sandsynligvis medføre bedre resultater i fremtiden. Mange steder vil det være 
nødvendigt med en ændring af mentaliteten inden for den offentlige forvaltning.

Det skal sammenfattende konstateres, at OPP'er ikke er et universalmiddel. OPP'er er svære at 
planlægge, gennemføre og at drive. Der er brug for lang tid til at producere synlige resultater. 
Desto vigtigere er det derfor først nøje at undersøge, om de offentlige myndigheder skal indgå 
et OPP, og hvordan de udformer det. Regeringerne bør først og fremmest koncentrere sig om 
at forbedre deres administrative kvalifikationer og evalueringsmetoder i stedet for at udvide 
anvendelsen af OPP'er til også at omfatte andre sektorer. Det bør sikres, at risiciene ved 
OPP'er tildeles den part, som bedst kan håndtere dem, og at fordelene ved deltagelse af den 
private sektor udnyttes på effektiv vis. Uden denne indgangsvinkel risikerer den offentlige 
sektor at gennemføre OPP-projekter af de forkerte årsager som f.eks. en kortsigtet forbedring 
af budgetsituationen til skade for en langsigtet økonomisk soliditet.

Hvad angår den nuværende lovgivningsramme for OPP'er, må det konstateres, at der hverken 
for udvælgelsen af den private partner eller for implementeringsfasen forefindes specielle 
europaretlige ordninger. For udvælgelsen af partneren gælder de generelle principper fra EF-
traktaten samt de eksisterende direktiver om offentlige kontrakter. Ifølge EF-traktaten er alle 
aftaler, hvor en offentlig institution indgår en kontrakt, underlagt de generelle principper om 
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser i henhold til artikel 43-49 i EF-traktaten. 
Følgelig skal OPP-kontrakter opfylde kravene til gennemsigtighed, ligebehandling, 
proportionalitet og gensidig anerkendelse. Derudover er OPP-kontrakter, der skal henregnes 
som offentlige kontrakter, underlagt de generelle direktiver om offentlige indkøb. For
koncessioner på bygge- og anlægsarbejde gælder nogle særbestemmelser, mens koncessioner 
på tjenesteydelser indtil videre ikke er dækket af afledt lovgivning. Hvad angår 
implementeringen af OPP'er, gælder de nationale regler, som skal være i overensstemmelse 
med de overordnede regler i EF-traktaten.

I lyset af en manglende ensartet lovgivningsramme for OPP'er på europæisk plan og af 
heterogeniteten i de nationale love rejser der sig det spørgsmål, om det er nødvendigt med 
ensartede ordninger for at sikre gennemsigtighed og en effektiv konkurrence mellem 
aktørerne på markedet. Ved den høring, som fulgte efter grønbogen, var et lille flertal af 
deltagerne imod en horisontal ordning for OPP'er, men gik dog ind for initiativer vedrørende 
koncessioner og IOPP'er, mens der ikke blev opnået enighed om formen.

OPP'er er principielt en form for offentlig indgåelse af kontrakter. Alligevel er der især på 
grund af den stadig mere omfattende retspraksis fra EF-Domstolens side opstået en situation 
af retsusikkerhed, som bør afklares. Til dette formål er der brug for lovgivningsinitiativer, 
som udgår fra Kommissionen. Det skal også nøje undersøges, hvor man kan harmonisere 
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regler uden at udviske graverende forskelle. Lovgivningsprocessen bør principielt varetages 
meget forsigtigt, fordi OPP'er ofte udgør komplekse aftaler, som kun kan bibeholde deres 
attraktivitet, hvis de fleksible ordninger bevares. Hvad angår arten af foranstaltninger, må 
lovgivningsmæssige foranstaltninger foretrækkes frem for meddelelser. Selv om der tages 
hensyn til Kommissionens betænkeligheder ved, at direktiverne om offentlig indgåelse af 
kontrakter først for to år siden blev vedtaget og i mange lande endnu ikke er blevet 
gennemført, kræver betydningen af den materie, som skal reguleres, en medindflydelse fra 
Europa-Parlamentets og Rådets side. Derudover giver fortolkningsmeddelelser ikke ligefrem 
den ønskede retsklarhed, men vil tværtimod medføre flere sager for EF-Domstolen.

Ordenspolitisk bør det klare standpunkt repræsenteres, at der alle de steder, hvor der udvælges 
en privat partner, skal vælges gennemsigtige procedurer. Foruden kravene om 
gennemsigtighed og en fair konkurrence mellem aktørerne på markedet er begrundelsen den, 
at den private sektor og de offentlige myndigheder principielt er styret af forskellige 
interesser. Derimod skal situationen for det interkommunale samarbejde, som er udtryk for 
det kommunale selvstyre, bedømmes anderledes. Da problemerne inden for OPP'erne er 
forskellige alt efter fagområde, skal de i det følgende behandles separat. 

OPP'er som offentlige kontrakter

For OPP'ernes vedkommende, som må karakteriseres som offentlige kontrakter, drejer det sig 
især om at anvende udbudsproceduren.

Med den konkurrenceprægede dialog er der kommet en ny udbudsprocedure til de allerede 
kendte procedurer, som er den åbne, den ikke-åbne og forhandlingsproceduren for indgåelse 
af kontrakter over tærskelværdierne. Proceduren forbinder elementer i licitationsproceduren 
med elementer i forhandlingsproceduren. Den er underordnet i forhold til den åbne og ikke-
åbne procedure, men samtidig overordnet i forhold til forhandlingsproceduren. Ved særligt 
komplekse kontrakter kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om en indgåelse af 
kontrakter via den konkurrenceprægede dialog. Det er imidlertid vanskeligt nærmere at 
definere begrebet særlig kompleksitet. Særlig kompleksitet skal foreligge, hvis den 
ordregivende myndighed

- objektivt ikke er i stand til at angive de tekniske midler, som dens behov og dens mål 
kan opfyldes med og/eller 

- objektivt ikke er i stand til at angive de retlige og/eller økonomiske konditioner for et 
projekt.

Således kan man stille sig det spørgsmål, om der ved OPP-projekter normalt foreligger særlig 
kompleksitet. Hertil skal siges, at OPP-projekter ganske vist ofte er særligt komplekse, men at 
de ikke altid behøver at være det. Dette skal snarere afgøres i det enkelte tilfælde. Det kan 
imidlertid konstateres, at proceduren med den konkurrenceprægede dialog principielt må 
foretrækkes til indgåelse af kontrakter på OPP-området, fordi den kombinerer fordelene ved 
den ikke-åbne procedure med dem ved forhandlingsproceduren. På grund af dens fleksibilitet 
bliver det muligt at udarbejde optimale løsninger samtidig med, at der er en hård konkurrence. 
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Ulemperne i denne forbindelse er, at den er meget kompliceret og involverer store ressourcer 
for alle parter. Disse ulemper bliver dog udlignet af den større gennemsigtighed i forhold til 
forhandlingsproceduren. Dermed mindskes risikoen for konkurrencebegrænsende adfærd. For 
at lette anvendelsen af proceduren bør Kommissionen specificere begrebet "retlig og 
økonomisk kompleksitet".

OPP'er som koncessioner

Et af hovedpunkterne i den aktuelle debat om OPP'er handler om, hvorvidt der for 
tjenesteydelseskoncessioner skal skabes en ordning, som gælder for hele EU, og hvis det er 
tilfældet, om denne ordning skal bestå separat eller kan sammenfattes med de offentlige 
kontrakter. For nogle år siden har Kommissionen allerede vedtaget en meddelelse om 
"fortolkningsspørgsmål på koncessionsområdet inden for fællesskabsretten". På grundlag af 
resultatet af høringen besluttede Kommissionen først at foretage en analyse af 
konsekvenserne, før den beslutter, om den offentliggør en yderligere fortolkningsmeddelelse 
eller et direktivforslag. Denne fremgangsmåde hilses velkommen.

Det forhold, at der på dette område ikke findes nogen forpligtelse til at koordinere 
lovgivningen, samt den kendsgerning, at de færreste medlemsstater ønsker at fastlægge regler 
for tjenesteydelseskoncessioner, gør det for alle EU-lande svært at åbne de pågældende 
markeder. Denne situation rummer ikke kun en fare for mindsket konkurrence, men medfører 
også retsusikkerhed. Denne retsusikkerhed er først og fremmest et resultat af problemerne 
med at foretage en afgrænsning, da det ved komplekse OPP-projekter ikke altid er enkelt at 
identificere dem som en tjenesteydelseskoncession eller tjenesteydelseskontrakt. 

Således er den afgørende fordel ved en lovordning for udbudsproceduren for koncessioner, at 
man opnår en retssikkerhed i hele EU. Og retssikkerhed betyder investeringssikkerhed, som 
igen har en positiv virkning på konkurrencesituationen. En lovordning for koncessioner bør 
indeholde bestemmelser om en konkret udbudsprocedure, som tager højde for de særlige 
forhold, der gør sig gældende ved denne juridiske form. Den ville gøre det klart, at 
myndighederne ikke kan tildele en virksomhed en koncession, uden at der først har været en 
konkurrencepræget udvælgelsesprocedure. En sådan konkurrence fører som regel – til glæde 
for skatteborgerne – til lavere priser, mens kvaliteten i tjenesteydelsen er den samme eller 
sågar bedre. Men så længe der ikke er vedtaget en lovordning, vil der fortsat være en mistanke 
om, at tjenesteydelseskoncessioner tjener til at "flygte væk fra udbudslovgivningen".

Institutionelle OPP'er (IOPP'er) og in-house

For IOPP'ernes vedkommende er der tale om fælles "økonomiske enheder" mellem private og 
offentlige partnere. Opgaven for sådanne økonomiske enheder består i at stille til rådighed 
eller levere en tjenesteydelse af almen interesse, typisk inden for forsyningspligtydelser. 
Institutionelle OPP'er kan komme i stand ved nystiftelse af et blandingsøkonomisk 
foretagende, men også idet en privat overtager kontrollen i et tidligere offentligt foretagende, 
dvs. ved at ændre ejerforholdene.
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Her rejses det spørgsmål, om disse to processer, nystiftelse og ændring af ejerforholdene, er 
relevant i udbudsretlig henseende. Efter Kommissionens opfattelse skal den private partner i 
dette foretagende med henblik på de pågældende opgaver udvælges på gennemsigtig og ikke-
diskriminerende vis og afhængig af kontraktens konkrete form i henhold til direktiverne om 
offentlige indkøb eller EF-traktaten. Kommissionens opfattelse skal følges, da kun en 
udvælgelse af den private partner efter objektive kriterier sikrer en fair konkurrence. Er den 
private partner i et blandingsøkonomisk foretagende udvalgt, ville yderligere licitationer for 
kontrakten kun være unødvendigt bureaukratisk besvær. Følgelig bør en dobbelt licitation 
undgås.

Et andet spørgsmål, som hører ind under samme emneområde, er, om en indgåelse af en 
offentlig kontrakt eller en koncession med et blandingsøkonomisk foretagende gør det 
nødvendigt at have en licitation (såkaldt in-house-problematik). Her har EF-Domstolens 
domme "Teckal" og "Stadt Halle" opstillet de relevante kriterier.

Ifølge Teckal-retspraksissen retfærdiggør en deltagelse af den ordregivende myndighed i et 
blandingsøkonomisk foretagende ikke en undtagelse fra udbudsprincipperne. Det afgørende er 
indgåelsen af en kontrakt eller koncession med en selvstændig juridisk personlighed. Herefter 
anerkendes en undtagelse fra udbudslovgivningen kun, hvis den ordregivende myndighed 
underkaster det blandingsøkonomiske foretagende en kontrol, der svarer til den kontrol, den 
fører med sine egne tjenestegrene, og hvis foretagendet udfører hovedparten af sin 
virksomhed sammen med den offentlige myndighed, som det ejes af. Begge kriterier skal 
være opfyldt kumulativt, for at en ligestilling med den ordregivende myndigheds interne 
enheder foreligger. En yderligere afklaring kan findes i retspraksisen fra sagen Stadt Halle. 
Her har EF-Domstolen bestemt, at offentlige myndigheder kun må indgå en aftale med et 
foretagende, som ejes af dem, uden at være bundet af udbudsreglerne, hvis de ejer 
virksomhedens kapital 100 %, dvs. at der ikke findes en nok så lille privat andel i 
foretagendet. Kun i det tilfælde har den ordregivende myndighed ifølge EF-Domstolen en 
kontrol over foretagendet, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene.

Denne retspraksis skal i princippet hilses velkommen af to årsager: For det første beror 
anbringelsen af privat kapital i et foretagende på overvejelser, som hænger sammen med 
private interesser, og har derfor andre mål end at være af almen interesse. For det andet ville 
en indgåelse af en offentlig kontrakt med et blandingsøkonomisk foretagende uden licitation 
forringe målet om fair konkurrence og princippet om ligebehandling af de interesserede parter 
En sådan procedure ville give en privat virksomhed, som har kapitalinteresser i det 
blandingsøkonomiske foretagende, en fordel over for sine konkurrenter. 

Interkommunalt samarbejde

Ifølge EF-Domstolens dom af 13. januar 2005 (Kommissionen mod Spanien) kan 
samarbejdsaftaler mellem lokale myndigheder ved en national juridisk form ikke generelt 
undtages fra udbudslovgivningen. Udbudslovgivningen gælder altid, når to juridisk 
forskellige personer indgår en gensidigt bebyrdende aftale. Det er følgelig ikke afgørende, 
hvilken status de involverede personer har. Der kan også være tale om lokale myndigheder. 
Dommen har blandt kommunerne i Europa udløst en debat om, hvorvidt og i hvilke tilfælde 



Ekstern oversættelse

PR\626826DA.doc 13/14 PE 376.736v01-00

DA

former for interkommunalt samarbejde er underkastet udbudslovgivningen.

Et svar på dette spørgsmål skal tage sit udgangspunkt i en beskrivelse af det offentlige. 
Kendetegnende for retssystemet i Europa og medlemsstaterne er, at der skelnes mellem stat 
og samfund. Mens samfundet, som også omfatter erhvervslivet, er kendetegnet ved frihed, 
privat autonomi og marked, skal i modsætning hertil staten med sine underinddelinger forstås 
som en organiseret magt- og beslutningsenhed. Det særlige ved en føderalt organiseret stat er, 
at dens statslige underinddelinger har en selvstændig juridisk personlighed, som adskiller sig 
fra den personlighed, som den overordnede stat har. Med henblik på en sondring over for 
samfundet forbliver de imidlertid en del af statsligheden. Regler for det indbyrdes samarbejde 
mellem de enkelte myndigheder er som offentligretlige aftaler en del af den nationale 
forvaltningsorganisation og skal derfor nøje adskilles fra de såkaldte subordinationsretlige 
aftaler mellem forvaltning og borgere.

På denne baggrund er der ved det interkommunale samarbejde principielt tale om en aftale om 
kompetencen inden for en medlemsstats forvaltningsorganisation. Ifølge Kommissionen 
foregår der "interne omstruktureringer af offentlige beføjelser". Ved overdragelse af opgaver 
mellem kommuner drejer det sig således ikke om indkøbsprocesser hos tredjemand, men om 
nationale organisationstiltag. En opgave bliver inden for staten overdraget til en anden 
myndighed. På dette område har EU efter princippet om begrænset bemyndigelse ingen 
kompetence. Den nationale forvaltningsorganisation er tværtimod efter princippet om 
proceduremæssig og organisatorisk autonomi unddraget EU – også efter EF-Domstolens 
opfattelse. Hvis man virkelig ville se sådanne tilfælde af reorganisation af varetagelsen af 
opgaver inden for statens samlede organisation som værende underlagt udbudslovgivningen, 
ville dette være det samme som en indirekte pligt til privatisering. Dette kan imidlertid ikke 
have været hensigten, fordi det principielt står staten frit for, om den selv ønsker at levere 
ydelser eller vil overdrage dem til en tredjepart på markedet. Udbudslovgivningen er en 
følgelovgivning af privatisering. Desuden ville en sådan tanke stride mod artikel 295 i EF-
traktaten, ifølge hvilken medlemsstaternes ejendomsretlige bestemmelser fortsat er uberørt i 
medfør af EF-traktaten.

Retten til kommunalt selvstyre er både sikret på nationalt og på europæisk plan. Ud fra en 
europæisk synsvinkel fremgår det for det første af subsidiaritetstanken i henhold til artikel 5 i 
EF-traktaten, for det andet af artikel 2 og 4 i konventionen om kommunalt selvstyre. Også i 
Traktaten om en forfatning for Europa anerkendes nu udtrykkeligt det regionale og 
kommunale selvstyre samt de dermed forbundne statsorganisatorisk-retlige strukturer i artikel 
I-5, når det dér hedder, at Unionen respekterer medlemsstaternes nationale identitet, som den 
kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer, 
herunder regionalt og kommunalt selvstyre.

Enhver aftale mellem myndigheder kan naturligvis ikke per se fritages for 
udbudslovgivningen. Tværtimod er det nødvendigt med en afgrænsning mellem rent 
forvaltningsorganisatoriske tiltag og indkøbsaftaler mellem forvaltningsmyndigheder. 
Udbudslovgivningen finder anvendelse på sidstnævnte.

Også EF-Domstolens dom af 13. januar 2005 om samarbejdsaftaler i Spanien gør det ikke 
nødvendigt at anlægge en anden betragtning. Den siger blot, at aftaler inden for 
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statsorganisationen ikke samlet og generelt må være fritaget for udbudslovgivningen.

Kommissionen bør på grundlag af denne betragtning udvikle kriterier, således at den 
eksisterende retsusikkerhed bliver fjernet.
 


