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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om 
offentlig upphandling och koncessioner
(KOM(2004)0327 – 2006/2043(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och 
EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner (KOM(2004)0327),

– med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 5 andra stycket om subsidiaritetsprincipen och artiklarna 43–49 om 
etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster samt de principer som härrör 
från dessa artiklar, såsom principerna om insyn, likabehandling, proportionalitet och 
ömsesidigt erkännande,

– med beaktande av befintliga direktiv om offentlig upphandling,

– med beaktande av Europarådets europeiska konvention om kommunal självstyrelse av den 
15 oktober 1985,

– med beaktande av artikel I-5 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
(A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Offentlig-privata partnerskap (OPP) utgör olika former av samarbete mellan offentliga
myndigheter och privata företag som syftar till att genomföra projekt i allmänhetens 
intresse.

B. Hittills finns ingen enhetlig europeisk definition av de olika formerna av offentlig-privata 
partnerskap, och inte heller den gällande gemenskapsrätten innehåller bestämmelser om 
detta.

C. De offentlig-privata partnerskapens uppläggningar är ofta invecklade i rättsligt och 
finansieringsmässigt avseende, eftersom de förenar privata företag och offentliga 
myndigheter när dessa skall genomföra gemensamma infrastrukturprojekt eller 
tillhandahålla offentliga tjänster.

D. Offentlig-privata partnerskap innebär inget steg mot privatisering av de offentliga 
uppgifterna.

E. Ett samarbete mellan stat och näringsliv kan leda till synergieffekter som kan effektivisera 
hanteringen av offentliga medel, utgöra ett alternativ till privatisering under perioder med 
knappa budgetmedel samt bidra till en modernisering av förvaltningen genom att förvärva 
know-how från det privata näringslivet.



PE 376.736v01-00 4/13 PR\626826SV.doc

SV

F. Offentlig-privata partnerskap skall i princip omfattas av tillämpningsområdet för 
fördragets bestämmelser om den inre marknaden – särskilt principerna om insyn, 
likabehandling, proportionalitet och ömsesidigt erkännande – samt de sekundärrättsliga 
bestämmelserna om offentlig upphandling.

G. Offentlig-privata partnerskap får inte inskränka rätten att på kommunal eller regional nivå 
välja organisationsform om denna rätt är förankrad i medlemsstaterna.

H. Offentlig-privata partnerskap kan vara ett sätt att organisera de offentliga myndigheternas 
genomförande av sina uppgifter. De offentliga myndigheterna måste i framtiden dessutom 
kunna besluta om huruvida en uppgift skall genomföras av dem själva, av egna företag 
eller av privata företag.

Allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har lagt fram grönboken om 
offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner, 
en rapport om det offentliga samrådet om denna grönbok och slutligen ett meddelande om 
eventuell uppföljning på området för offentlig-privata partnerskap.

2. Europaparlamentet är motståndare till att skapa ett eget rättsligt system för 
offentlig-privata partnerskap men anser att det krävs lagstiftningsinitiativ på områdena 
tjänstekoncessioner och institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP).

3. Europaparlamentet förespråkar övergångsperioder för befintliga avtal som har ingåtts i 
god tro i enlighet med nationell lagstiftning, för att undvika rättsosäkerhet.

4. Europaparlamentet anser att bestämmelserna om upphandling i princip alltid skall 
tillämpas när en privat partner skall väljas ut.

5. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med insyn i samband med hanteringen 
av offentliga medel. Insyn bör i detta sammanhang även omfatta de valda företrädarnas 
rätt till insyn i avtal och handlingar.

6. Europaparlamentet anser att insyn i bestämmelserna för offentlig upphandling bidrar, i 
medborgarnas intresse, till effektiv konkurrens och skyddar mot korruption.

7. Europaparlamentet förespråkar att de offentlig-privata partnerskapen skall ha en bindande 
skyldighet att redovisa sin verksamhet för medborgarna för att garantera säkerhet, 
effektivitet och kvalitetsstandarder.

8. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna underlättar de offentliga 
myndigheternas arbete genom standardavtal och intensifierar utbildningen av dem som 
fattar beslut om vilka privata partner som skall väljas ut för offentlig-privata partnerskap.

9. Europaparlamentet förväntar sig att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att se till att 
konsekvenserna för kommunalanställda kan hanteras varsamt och på ett tidigt stadium.
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10. Europaparlamentet är motståndare till att inrätta en europeisk byrå för offentlig-privata 
partnerskap men ställer sig positiv till andra former av erfarenhetsutbyte, till exempel 
nätverk av nationella och regionala kompetenscenter för OPP.

11. Europaparlamentet beklagar att kommissionen har valt att lägga fram frågan om 
förfaranden för upphandling under tröskelvärdena i form av ett meddelande och anser i 
stället att det krävs medbeslutande av parlamentet och rådet.

Offentlig-privata partnerskap som offentlig upphandling

12. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att valet av den privata partnern vid 
offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster i princip skall följa 
direktiven om offentlig upphandling.

13. Europaparlamentet anser att den offentliga myndigheten skall kunna välja mellan det 
öppna och det selektiva förfarandet.

14. Europaparlamentet anser att det förhandlade förfarandet av insynsskäl bör begränsas till 
sådana fall som på grund av egenskapen hos eller omfattningen av arbetena inte kan 
bedömas på förhand.

15. Europaparlamentet förespråkar att upphandlingen av flexibilitetsskäl bör ske i form av en 
konkurrenspräglad dialog och uppmanar kommissionen att klargöra villkoren när det 
gäller ”den invecklade rättsliga och finansiella uppläggningen”. Parlamentet anser att det 
måste vara omöjligt att offentliggöra förtroliga uppgifter från en deltagare i förfarandet.

Offentlig-privata partnerskap som koncessioner

16. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen efter att ha genomfört en noggrann 
konsekvensanalys är villig att vidta lagstiftningsåtgärder när det gäller 
koncessionsupphandling. Parlamentet anser att detta skulle motverka den rådande 
rättsosäkerheten och rent allmänt stärka konkurrensen.

17. Europaparlamentet förväntar sig att en eventuell lagstiftning klart skall definiera 
koncessioner och avgränsa dem från offentlig upphandling samt fastställa objektivt 
kontrollerbara urvalskriterier.

18. Europaparlamentet anser att koncessioner skall ha en begränsad löptid, så att 
konkurrenterna inte utestängs från konkurrens onödigt länge.

19. Europaparlamentet anser att den konkurrenspräglade dialogen är det lämpliga 
upphandlingsförfarandet även när det gäller koncessioner, eftersom dess flexibilitet i regel 
lämpar sig för koncessionernas komplexitet utan att äventyra principerna om insyn, 
likabehandling och proportionalitet.

20. Europaparlamentet stöder kommissionen i dess ansträngningar för att undersöka om 
identiska upphandlingsbestämmelser bör gälla för alla avtalsmässiga offentlig-privata 
partnerskap, oavsett om det rör sig om offentliga upphandlingar eller koncessioner.
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Institutionella offentlig-privata partnerskap och interna förbindelser

21. Europaparlamentet stöder kommissionens strävan att vidta åtgärder när det gäller den 
rättsosäkerhet som uppenbart råder på området institutionella offentlig-privata 
partnerskap.

22. Europaparlamentet anser dock inte att ett tolkningsmeddelande är rätt instrument utan 
menar att medbeslutande av parlamentet och rådet är absolut nödvändigt.

23. Europaparlamentet uppmanar i stället kommissionen att vidta lagstiftningsåtgärder som 
innebär att de befintliga direktiven om offentlig upphandling kan förtydligas eller utvidgas 
på områden som gäller institutionella offentlig-privata partnerskap och interna 
förbindelser.

24. Europaparlamentet anser att det med hänsyn till insynskravet och diskrimineringsförbudet 
är nödvändigt att tillämpa bestämmelserna om upphandling när ett nytt institutionellt 
offentlig-privat partnerskap upprättas, om detta upprättande innebär att ett offentligt 
uppdrag, en koncession eller andra offentliga uppgifter tilldelas ett privat företag. 
Parlamentet anser att samma bestämmelse skall gälla när ett institutionellt offentlig-privat 
partnerskap upprättas genom försäljning av andelar i ett privat företag.

25. Europaparlamentet förstår att den rättspraxis som sprider sig skapar allmän rättsosäkerhet 
när det gäller tillämpningen av kriterierna för interna förbindelser och uppmanar därför 
kommissionen att utarbeta kriterier som ger kommunerna visst spelrum vid 
beslutsfattandet.

26. Europaparlamentet anser att det inte krävs något nytt anbudsförfarande om det första 
anbudsförfarandet för att upprätta ett företag med blandad finansiering genomförts 
noggrant och grundligt.

Interkommunalt samarbete

27. Europaparlamentet välkomnar generellt sett samarbete på kommunal nivå, bland annat för 
att uppnå synergieffekter, för att kommunerna skall kunna välja organisationsform och för 
att åstadkomma en effektiv förvaltning.

28. Europaparlamentet anser att rättsosäkerheten på detta område, vilken framför allt har 
uppstått till följd av EG-domstolens dom i mål C-84/03 (kommissionen mot Spanien), är 
oacceptabel och uppmanar kommissionen att vidta lagstiftningsåtgärder.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta kriterier för att skilja mellan de 
former av interkommunalt samarbete som inte omfattas av bestämmelserna om 
upphandling och de former av interkommunalt samarbete som hör till den inre marknaden. 
Parlamentet anser att ett möjligt kriterium skulle kunna vara att utvidga det aktuella 
området eller att låna en de minimis-klausul från konkurrensrätten.

30. Europaparlamentet anser inte att bestämmelserna om upphandling skall tillämpas i sådana 
fall där kommuner inom sitt verksamhetsområde avser att utföra uppgifter tillsammans 
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med andra kommuner, utan att erbjuda andra parter på marknaden att tillhandahålla de 
berörda tjänsterna.

31. Europaparlamentet anser att det är olämpligt att i detta sammanhang skilja mellan 
”delegera” och ”ge mandat” och anser inte att bestämmelserna om upphandling skall 
tillämpas i något av fallen.

32. Europaparlamentet anser dock att bestämmelserna om upphandling alltid skall tillämpas 
när kommuner genom interkommunalt samarbete erbjuder tjänster på marknaden som 
privata företag eller låter utföra offentliga uppgifter av privata företag eller andra 
kommuner som inte ingår i det interkommunala samarbetet.

o
o o

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.
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MOTIVERING

Allmänna kommentarer

Under de senaste åren har offentlig-privata partnerskap (OPP) blivit alltmer populära i hela 
Europa. Samtidigt skiljer sig formen för de offentlig-privata partnerskapen mycket mellan 
medlemsstaterna, beroende på den nationella lagstiftningen och i vilka sektorer de används. 
Eftersom det för närvarande inte finns någon enhetlig europeisk definition av OPP, innebär 
begreppet OPP en allmän beskrivning av överenskommelser mellan offentliga myndigheter 
och det privata näringslivet. Dessa överenskommelser handlar om offentliga 
infrastrukturåtgärder eller tillhandahållande av offentliga tjänster.

Om OPP används på rätt sätt medför de i allmänhet minskade livscykelkostnader, bättre 
riskfördelning, snabbare genomförande av offentliga uppgifter och tjänster, förbättrad kvalitet 
samt sparande.

Vid närmare anblick lägger man märke till hur stora skillnaderna är inom Europeiska unionen 
när det gäller utvecklingen av OPP. En grov indelning av medlemsstaterna ger tre grupper: en 
ledande grupp, bestående av Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Irland och Italien, en 
mellangrupp och en grupp av länder med ringa erfarenhet på detta område. De central- och 
östeuropeiska staterna bildar på grund av sina särskilda ekonomiska och politiska egenskaper 
en egen grupp. I dessa stater är OPP särskilt viktiga för att skapa en modern infrastruktur.

Den ledande grupp av medlemsstater som nämns ovan utmärker sig genom att dessa stater har 
en bred erfarenhet inom olika sektorer, som sträcker sig från infrastrukturåtgärder för väg och 
järnväg till projekt inom hälso- och sjukvård, utbildnings- och fängelsesystem. Dessa stater 
har dessutom ofta en klar uppfattning om för- och nackdelarna med OPP-projekt inom de 
enskilda sektorerna. Det är inte ovanligt att det redan finns särskilda lagar på nationell eller 
regional nivå, och ändamålsenliga utvärderingsmetoder har utarbetats för att undersöka om 
projekten är framgångsrika. Andra länder, till exempel Irland, har inrättat särskilda 
avdelningar inom den offentliga förvaltningen för att se till att expertis inom OPP utvecklas
och centraliseras.

I synnerhet av erfarenheterna i Storbritannien, som kan betraktas som ”pionjärland” när det 
gäller användningen av OPP, men även av erfarenheterna i andra stater kan man för 
närvarande dra följande slutsatser:

– Vissa sektorer verkar mer lämpade än andra för användningen av OPP-modeller. 
Infrastrukturprojekt inom väg och järnväg har i allmänhet bidragit till ett mätbart 
mervärde. Det återstår att se om liknande resultat kan uppnås även inom hälso- och 
sjukvården, på utbildningsområdet samt inom andra områden. Eftersom avtalen löper 
endast sedan en kort tid tillbaka, är det inte möjligt att göra en slutlig utvärdering i 
detta skede. Sektorer som kan karakteriseras av en snabb teknisk utveckling, till 
exempel IT-området, verkar dock inte lämpa sig för OPP-projekt. Det är nästintill 
omöjligt att fastställa rimliga kvalitetsstandarder för en längre tidsperiod utan att 
hindra eventuella innovationer och en förbättring av kvaliteten på tjänsterna.

– Att rätt parametrar väljs verkar vara viktigt för att kunna mäta förhållandet kostnad-
nytta för ett OPP-projekt.
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– Det visar sig att OPP-projekt ofta är överlägsna de traditionella metoderna för 
upphandling under planerings- och byggfaserna, men att de ibland innebär stora 
problem under driftsfasen.

– Vidare krävs bättre metoder för att effektivt kunna granska och påverka den privata 
sektorns genomförande av ett uppdrag. Det omfattar även rimliga påföljder, såsom 
klausuler om innehållande av betalning eller uppsägning av ett avtal.

– Slutligen spelar nationella politiska strategier och befintlig kompetens en avgörande
roll för utvecklingen av OPP och för hur framgångsrika de blir. Inrättandet av 
specialiserade avdelningar inom den offentliga förvaltningen samt en förbättring av 
ledningskompetensen både inom den privata och den offentliga sektorn kommer 
troligtvis att medföra bättre framtida resultat. På många håll kommer det att krävas att 
tänkesättet ändras inom den offentliga förvaltningen.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att OPP inte är någon patentlösning. De är svåra att 
planera, genomföra och driva. Det tar lång tid innan de uppvisar synbara resultat. Det är 
därför desto viktigare att noggrant undersöka på förhand om en offentlig myndighet bör ingå i 
ett offentlig-privat partnerskap och vilken form som i så fall bör väljas. Regeringarna bör i 
första hand koncentrera sig på att förbättra sin förvaltningskapacitet och sina 
utvärderingsmetoder i stället för att utvidga användningen av OPP till andra sektorer. När ett 
OPP upprättas bör man se till att riskerna hanteras av den sida som är bäst lämpad för detta 
och att fördelarna med att involvera den privata sektorn utnyttjas på ett effektivt sätt. Om en 
sådan strategi saknas finns det risk för att offentliga myndigheter genomför OPP-projekt av 
fel skäl, till exempel satsar på en kortsiktig förbättring av budgetläget på bekostnad av en mer 
långsiktigt hållbar hantering av de offentliga finanserna.

I fråga om den rättsliga ramen för OPP kan det konstateras att det inte finns några 
bestämmelser på europeisk nivå vare sig när det gäller valet av privat partner eller för 
genomförandefasen. För valet av partner gäller de allmänna principerna i EG-fördraget samt 
de befintliga direktiv som rör offentlig upphandling. Alla avtal genom vilka en offentlig 
myndighet tilldelar någon ett uppdrag omfattas, i enlighet med EG-fördraget, av de allmänna 
principerna om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster i artiklarna 43–49 i 
nämnda fördrag. Följaktligen måste OPP-avtal uppfylla kraven på insyn, likabehandling, 
proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessutom omfattas OPP-avtal som betraktas som 
offentliga uppdrag av bestämmelserna i de allmänna upphandlingsdirektiven. För 
koncessioner på byggarbeten gäller vissa särskilda bestämmelser, samtidigt som koncessioner 
på tjänster hittills inte omfattas av sekundärrätten. För genomförandet av OPP-projekt gäller 
de nationella lagarna, vilka i sin tur måste överensstämma med bestämmelserna i 
EG-fördraget som har högre dignitet.

Eftersom det saknas en enhetlig rättslig ram för OPP på europeisk nivå och skillnaderna är 
stora mellan de nationella lagarna, kan man undra om det krävs enhetliga bestämmelser för att 
insyn och effektiv konkurrens mellan deltagarna på marknaden skall garanteras. Vid samrådet 
om grönboken uttalade sig en liten majoritet av deltagarna mot en horisontell reglering av 
OPP men förespråkade dock initiativ för koncessioner och institutionella OPP, samtidigt som 
man inte kunde enas om formen för dessa.
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OPP är i princip en form av offentlig upphandling. Framför allt genom EG-domstolens 
rättspraxis har det emellertid uppstått en situation med rättsosäkerhet som måste åtgärdas. Det 
krävs därför lagstiftningsinitiativ från kommissionen. Det måste också undersökas vilka 
bestämmelserna som kan göras enhetliga utan att viktiga skillnader försvinner. 
Lagstiftningsprocessen bör dock hanteras med försiktighet, eftersom OPP ofta utgör 
invecklade överenskommelser som endast framstår som fördelaktiga om en flexibel 
lagstiftning bibehålls. När det gäller typen av åtgärder är lagstiftningsåtgärder att föredra 
framför meddelanden. Även om man kan förstå kommissionens tvekan, då direktiven om 
offentlig upphandling antogs för bara två år sedan och i många stater ännu inte har införlivats, 
så kräver detta viktiga område medbeslutande av parlamentet och rådet. Icke bindande 
rättsakter (s.k. soft law) måste i vilket fall som helst undvikas. Vidare skapar 
tolkningsmeddelanden inte den rättssäkerhet som efterlyses, utan leder i stället till ytterligare 
förfaranden vid EG-domstolen.

I regleringshänseende bör man klart och tydligt företräda ståndpunkten att alla de förfaranden 
som väljs för val av en privat partner måste tillåta insyn. Förutom kraven på insyn och sund 
konkurrens mellan deltagarna på marknaden motiveras detta av att det privata näringslivet och 
de offentliga myndigheterna styrs av olika intressen. Däremot måste situationen för det 
interkommunala samarbetet bedömas annorlunda, eftersom det handlar om kommunernas rätt 
att välja organisationsform. Då problemen skiljer sig beroende på området för ett offentlig-
privat partnerskap, kommer de att behandlas separat nedan.

Offentlig-privata partnerskap som offentlig upphandling

För de OPP som kan betraktas som offentlig upphandling handlar det framför allt om 
upphandlingsförfarandet. 

Genom den konkurrenspräglade dialogen införs ett nytt upphandlingsförfarande förutom de 
traditionella förfarandena, dvs. det öppna, det selektiva samt det förhandlade förfarandet för 
upphandling över tröskelvärdena. Förfarandet förenar delar i anbudsförfarandet med delar i 
det förhandlade förfarandet. Det är sekundärt i förhållande till det öppna och det selektiva 
förfarandet, samtidigt som det intar en högre ställning än det förhandlade förfarandet. 
Medlemsstaterna kan välja den konkurrenspräglade dialogen för tilldelningen av kontrakt när 
de uppdrag som skall utföras är särskilt invecklade. Det är dock svårt att avgöra vad som skall 
betraktas som ”särskilt invecklade uppdrag”. Denna definition bör gälla när den upphandlande 
myndigheten

– objektivt sett inte kan ange vilka tekniska medel som krävs för att behoven och målen 
skall kunna uppfyllas och/eller

– objektivt sett inte kan ange de rättsliga och/eller finansiella villkoren för ett projekt.

Därmed kan man undra huruvida OPP-projekt rent generellt kan betecknas som ”särskilt 
invecklade”. Det stämmer visserligen att OPP-projekt ofta är särskilt invecklade, men det 
behöver inte alltid vara så. Det måste snarare avgöras från fall till fall. Hur som helst kan det 
konstateras att förfarandet för den konkurrenspräglade dialogen är att föredra för upphandling 
på OPP-området, eftersom det förenar det selektiva och det förhandlade förfarandets fördelar. 
Tack vare dess flexibilitet kan man finna de bästa lösningarna med starkt konkurrenstryck. 
Till dess nackdelar hör att det är komplicerat och kräver en stor insats av alla berörda. Dessa 
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nackdelar kompenseras dock genom ökad insyn jämfört med det förhandlade förhållandet. 
Därmed minskar risken för beteenden som inte främjar konkurrensen. För att det skall bli 
lättare att använda detta förfarande bör kommissionen klargöra vad som avses med ”invecklad 
rättslig och finansiell uppläggning”.

Offentlig-privata partnerskap som koncessioner

En av huvudfrågorna i den aktuella diskussionen om OPP handlar om huruvida det bör skapas 
gemenskapsomfattande bestämmelser för tjänstekoncessioner, och om dessa bestämmelser i 
så fall bör vara separata eller kombineras med bestämmelserna om offentlig upphandling.
Redan för några år sedan lade kommissionen fram ett tolkningsmeddelande om koncessioner 
enligt EG-rätten. Till följd av resultaten från samrådet beslutade kommissionen att först 
genomföra en konsekvensanalys innan den fattar beslut om att antingen lägga fram ytterligare 
ett tolkningsmeddelande eller ett förslag till direktiv. Detta agerande är att välkomna.

Att det inte finns någon skyldighet att samordna de rättsliga bestämmelserna på detta område 
samt det faktum att de flesta medlemsstater inte vill fastlägga bestämmelser för 
tjänstekoncessioner står i vägen för ett öppnande av de berörda marknaderna i hela 
gemenskapen. Denna situation innebär inte bara en risk för förlorad konkurrens utan leder 
även till rättsosäkerhet, vilken i första hand uppstår genom svårigheterna att avgränsa 
området, eftersom det inte alltid är lätt att avgöra om komplexa OPP-projekt skall betraktas 
som en tjänstekoncession eller ett tjänstekontrakt.

Det innebär att den avgörande fördelen med att lagstifta om förfarandet för koncessioner är 
den gemenskapsomfattande rättssäkerhet som detta medför. Rättssäkerhet innebär 
investeringssäkerhet, vilket i sin tur är positivt för konkurrensen. De rättsliga bestämmelserna 
om koncessioner bör föreskriva ett konkret förfarande som tar hänsyn till alla särdrag i denna 
rättsliga form. Bestämmelserna skulle förtydliga att myndigheter inte har rätt att tilldela ett 
företag en koncession utan konkurrensmässigt anbudsförfarande. En sådan konkurrens leder i 
allmänhet – helt i skattebetalarnas intresse – till lägre priser för samma eller till och med 
bättre kvalitet på den tillhandahållna tjänsten. Så länge kravet på rättsliga bestämmelser inte 
uppfylls, kvarstår misstanken att tjänstekoncessioner blir ett sätt att kringgå lagstiftningen om 
offentlig upphandling.

Institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP) och interna förbindelser

IOPP innebär att en ekonomisk enhet bildas mellan privata och offentliga partner. Uppgiften 
för en sådan enhet är att tillhandahålla tjänster i allmänhetens intresse, till exempel 
allmännyttiga tjänster. Institutionella OPP kan bildas genom upprättande av ett företag med 
blandad finansiering eller genom att ett privat företag övertar kontrollen i ett tidigare 
offentligt företag, det vill säga genom att ändra delägarskapet.

Man kan då undra om lagstiftningen om offentlig upphandling verkligen är relevant i 
samband med dessa båda förfaranden, det vill säga upprättande av ett nytt företag och ändring 
av delägarskap. Kommissionen anser att den privata partnern i ett sådant företag för de 
aktuella uppgifterna alltid måste väljas på ett sätt som tillåter insyn och inte är 
diskriminerande, och med hänsyn tagen till uppdragets konkreta form, i enlighet med 
lagstiftningen om offentlig upphandling respektive EG-fördraget. Man bör hålla med 
kommissionens om detta, eftersom rättvis konkurrens endast kan garanteras om den privata 
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partnern väljs enligt objektiva kriterier. Om den privata partnern för ett företag med blandad 
finansiering har valts, skulle ytterligare anbudsinfordringar för ett uppdrag bara innebära 
onödig byråkrati. Därmed skulle ett andra anbudsförfarande undvikas.

I samband med ovanstående punkter kan man också undra om det krävs ett anbudsförfarande 
för att tilldela ett företag med blandad finansiering ett offentligt uppdrag eller en koncession
(problematiken med s.k. interna förbindelser). I detta sammanhang är EG-domstolens domar i 
målen ”Teckal” och ”Stadt Halle” vägledande.

Enligt domen i målet Teckal kan ett undantag från upphandlingsprinciperna inte rättfärdigas 
genom att det upphandlande organet ingår i ett företag med blandad finansiering. Avgörande 
är att en juridiskt fristående person tilldelas uppgiften. I enlighet därmed kan undantag från 
bestämmelserna om upphandling erkännas då det upphandlande organet utövar en kontroll
över företaget med blandad finansiering som är likvärdig med den som det utövar på sina 
egna avdelningar och detta företag huvudsakligen arbetar för den offentliga myndigheten. 
Båda kriterierna måste vara kumulativt uppfyllda för att företaget skall jämställas med den 
upphandlande myndighetens interna avdelningar. Ytterligare ett klargörande innebar domen i 
målet Stadt Halle. EG-domstolen beslutade då att ett uppdrag får tilldelas ett företag som ägs 
av det upphandlande organet, utan skyldighet att följa bestämmelserna om upphandling, 
endast om 100 procent av kapitalet i företaget tillhör det upphandlande organet. Inte ens en 
aldrig så liten del får således vara privatägd. EG-domstolen anser därmed att det krävs ett 
100-procentigt ägande för att det upphandlande organets kontroll över företaget skall vara 
likvärdig med den över de egna avdelningarna.

Det finns i princip två skäl till att samtycka till denna rättspraxis: För det första bygger 
placeringen av privat kapital i ett företag på överväganden som hör samman med privata 
intressen, det vill säga syftena skiljer sig från dem som är av allmänt intresse. För det andra 
skulle tilldelningen av ett uppdrag till ett företag med blandad finansiering utan 
anbudsinfordran vara till förfång för syftet med äkta konkurrens och principen om 
likabehandling av intressenterna. Ett sådant förfarande skulle innebära en fördel för ett privat 
företag som äger en del av kapitalet i företaget med blandad finansiering gentemot 
konkurrenterna.

Interkommunalt samarbete

I enlighet med EG-domstolens dom av den 13 januari 2005 (kommissionen mot Spanien) får 
samarbetsavtal mellan regionala eller lokala myndigheter inte generellt undantas från 
bestämmelserna om upphandling genom att det finns nationella bestämmelser. 
Bestämmelserna om upphandling gäller alltid när två personer som skiljer sig i rättsligt 
avseende ingår ett avtal med ekonomiska villkor. De delaktiga personernas status är således 
inte av betydelse. Det kan även röra sig om regionala eller lokala myndigheter. Domen har 
givit upphov till debatt i kommunerna i EU om frågan huruvida och i så fall när olika former 
av interkommunalt samarbete skall omfattas av bestämmelserna om upphandling.

Svaret på denna fråga måste utgå från en definition av det allmänna samhället. 
Kännetecknande för det allmänna samhällets rättssystem i Europa och i medlemsstaterna är 
att man skiljer mellan stat och samhälle. Medan samhället, vilket även omfattar det 
ekonomiska området, karakteriseras av frihet, privatautonomi och marknad, skall staten med 
sina underavdelningar betraktas som en organiserad makt- och beslutsfattande enhet. 
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Utmärkande för en federalt organiserad stat är att dess statliga underavdelningar är egna 
juridiska personer som skiljer sig från den samlade statsförvaltningen. I skillnaden jämfört 
med samhället ingår dessa avdelningar emellertid i staten. De bestämmelser som gäller för 
samarbetet mellan olika myndigheter ingår som offentligrättsliga avtal i den nationella 
förvaltningsorganisationen och skall därför skiljas strikt från avtal mellan förvaltning och 
medborgare som innebär en överenskommelse mellan två parter som står i ett 
över-/underordnat förhållande till varandra.

Mot denna bakgrund handlar det interkommunala samarbetet i princip om en 
överenskommelse om behörigheten inom en medlemsstats förvaltningsorganisation. Det pågår 
enligt kommissionen en omorganisering av myndigheternas befogenheter. Vid tilldelningen 
av uppdrag mellan kommunerna rör det sig därmed inte om förfaranden för tilldelning av 
uppdrag till tredje man utan om interna organisationsåtgärder. En uppgift tilldelas en annan 
statlig myndighet. I enlighet med principen om tilldelade befogenheter har EU ingen 
befogenhet på detta område. Den nationella förvaltningsorganisationen ligger snarare utanför 
EU – även enligt EG-domstolen – i enlighet med principen om självbestämmanderätt i 
processuella och organisatoriska frågor. Om sådana omorganiseringar av uppgifterna inom 
den samlade statliga förvaltningen verkligen skulle betraktas som upphandlingspliktiga, skulle 
det indirekt vara samma sak som att göra dem privatiseringspliktiga. Det kan dock inte vara 
avsikten, eftersom staten i princip kan välja om den vill utföra tjänster själv eller tilldela dem 
till tredje man på marknaden. Bestämmelserna om upphandling hör samman med de 
bestämmelser som gäller konsekvenserna av privatisering. Vidare skulle en sådan tanke stå i 
strid med artikel 295 i EG-fördraget, enligt vilken EG-fördraget inte får ingripa i 
medlemsstaternas egendomsordning.

Kommunernas rätt att själva välja organisationsform garanteras på både nationell nivå och 
EU-nivå. När det gäller gemenskapen garanteras detta dels genom subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EG-fördraget, dels genom artiklarna 2 och 4 i Europarådets europeiska konvention 
om kommunal självstyrelse. Även i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa 
erkänns nu uttryckligen regionalt och kommunalt självstyre liksom den därmed förbundna 
rätten att välja strukturerna för väsentliga statliga funktioner. I artikel I-5 föreskrivs att 
”unionen skall respektera medlemsstaternas likhet inför konstitutionen samt deras nationella 
identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, 
inbegripet det regionala och lokala självstyret”.

Naturligtvis kan inte varje överenskommelse mellan myndigheter automatiskt undantas från 
bestämmelserna om upphandling. Det krävs snarare en avgränsning mellan 
förvaltningsorganisatoriska åtgärder och tilldelning av uppdrag mellan myndigheter. Det 
senare fallet skall omfattas av bestämmelserna om upphandling.

EG-domstolens dom av den 13 januari 2005 om samarbetsavtal i Spanien framtvingar 
egentligen inte heller ett annat synsätt utan innebär bara att överenskommelser inom den 
statliga organisationen inte systematiskt och generellt får undantas från bestämmelserna om 
upphandling.

Kommissionen bör mot bakgrund av dessa synpunkter utarbeta kriterier, så att den 
rättsosäkerhet som råder kan undanröjas.


