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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet ytrede sig i 2011 kritisk til kravene om en eventuel retsakt om 
koncessioner. 
Kommissionens forslag ville tværtimod skabe en mængde nye problemer. 

Statens opgaver

Staten stiller via sine organisatoriske dele tjenesteydelser og varer til rådighed for borgerne. 
Disse tjenesteydelser og varer kan bl.a. opdeles i tjenestepligtydelser, sociale ydelser af almen 
interesse, tjenester af almen økonomisk interesse og tjenester af almen interesse1. 
Sondring er vanskelig og træffes ofte senere af domstolene. I forslaget foretages ingen 
sondring. 

Staten giver med henblik på løsning af opgaverne kontrakter efter offentlige udbud, delvis 
som koncessioner. I forslaget foretages ingen afgrænsning, og der anføres ingen gensidige 
udelukkelseskriterier.

Ifølge art. 14 i EUF-traktaten og protokol 26 til EUF-traktaten afgør lokale, regionale og 
nationale myndigheder, om de selv vil levere varer og tjenesteydelser af almen interesse eller 
vil udbyde dem. I den forbindelse står forsyning af borgerne i centrum, ikke kriterierne for det 
indre marked. Derfor må der defineres et specifikt gyldighedsområde. 

Alle statslige niveauer løser opgaver og efterstræber mål, som sikrer det fælles vel, samfundet 
og sammenholdet. 
Beslutningstagerne befinder sig på grund af udbudskriterierne i en position, der begrænser 
deres muligheder for at træffe afgørelse: 
I forslaget anføres kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 
Udover prisen og omkostningerne kan der inddrages visse ”tekniske” kriterier. Afgørelsen af 
”om” der skal foretages udbud er dermed indsnævret: Offentlige budgetter med finansielle 
problemer kan således se sig tvunget til udbud, da ansatte i det offentlige ofte tjener mere end 
ansatte i private virksomheder. 
Målet med et direktiv om koncessioner er ikke faktisk at bidrage til en privatisering af 
statslige opgaver.

Også spørgsmålet om ”hvordan” tildelingen sker, begrænses af de snævre tildelingskriterier. 

Da der i forslaget ikke sondres mellem de forskellige tjenesters art, kan retten til 
selvbestemmelse og den frie ret til at levere tjenesteydelser kollidere. Det kan kun undgås ved 
at udelukke visse tjenester. 

En regulering vedrørende koncessioner har ikke til opgave at sanere de offentlige budgetter. I 
stedet for pres fra udbudssiden i form af lave priser og omkostninger bør dette ske via en 
forbedring af indkomstsiden.

                                               
1 Kommissionens meddelelse KOM(2011) 900 endelig. 
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Generelle kriterier 

Direktivforslaget skaber ingen retssikkerhed. Definitionen af koncessioner er forskellig fra 
Domstolens. Dette vil medføre nye afgørelser. En afgrænsning til andre kontraktforhold som 
licenser, tilladelser osv. mangler.

Kriteriet risikooverførsel er utilstrækkeligt. Bliver en koncessionshaver inden for 
vandforsyning insolvent, skal byen stadig sikre vandforsyningen. Risikoen overgår aldrig helt 
til koncessionshaveren.

Der sikres ikke transparens og enkelhed i proceduren. 

Det er uklart, hvor længe sådanne ordninger skal gælde. Der angives intet om fremtidige krav 
og behov for omforhandling. 

Kvalitetssikring og kriteriet om en lav pris strider mod hinanden. 

Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold 

Kriteriet om en lav pris fører erfaringsmæssigt til et pres på antallet af beskæftigede hos de 
berørte aktører og underleverandører samt på arbejdsvilkårene. Dette er uforeneligt med den 
horisontale sociale klausul i EUF-traktatens artikel 9. 
Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud medfører fremme af sociale kriterier. I 
forslaget anføres hverken en klausul om overholdelse af de kollektive aftaler eller andre 
kriterier. Dermed skabes der en prisunderbydelseskonkurrence til skade for arbejdstagerne. 

I forbindelse med overholdelse af kriterierne henvises til overholdelse af nationale og 
europæiske arbejdsretlige standarder. De nationale standarder skal imidlertid være i 
overensstemmelse med EU-retten. Anvendelse af princippet ”lige løn for lige arbejde på 
sammenlignelige arbejdspladser” udelukkes dermed i praksis.

Der mangler en udtrykkelige henvisning til, at intet land hindres i at overholde ILO-
konvention C 94, og at alle medlemsstater opfordres til at ratificere og overholde denne 
konvention. 

Sociale tjenesteydelser er navnlig på lokalt niveau snævert forbundet med menneskenes liv og 
sundhed. Disse tjenester bør helt undtages, lige som tjenester, der stilles til rådighed af 
arbejdstagerorganisationer.

Overholdelse af obligatoriske arbejdsvilkår er ofte vanskelig at gennemtvinge hos 
underleverandører. Det solidariske ansvar med hovedleverandøren mangler. 

******

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af 
Kommissionens forslag.
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