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FORSLAG TIL DIREKTIV OM KONCESSIONSKONTRAKTER - COM(2011)0897) 
COD (2011)0437

Tildelingen af bygge- og anlægskoncessioner er i øjeblikket kun omfattet af de 
grundlæggende bestemmelser i direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter. Tjenesteydelseskoncessioner er udelukkende omfattet 
af de generelle principper i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (økonomiske 
friheder, ikke-diskrimination, gennemsigtighed, lige behandling, proportionalitet, gensidig 
anerkendelse). Det foreliggende forslag skal ses i sammenhæng med den igangværende 
revision af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF om offentlige indkøb. Det skal resultere i 
vedtagelsen af et særskilt retsinstrument til regulering af tildelingen af bygge- og anlægs-
samt tjenesteydelseskoncessioner i den traditionelle sektor og i forsyningssektoren.

Nærværende dokument repræsenterer en indledende undersøgelse af forslaget og tilstræber at 
påvise merværdien ved initiativet, afdække, hvilken type regler der er nødvendige, og 
indkredse, hvilke problemer udkastet til betænkning især bør tage op. 

1. Hvilken merværdi?

Ordføreren er overbevist om merværdien ved dette initiativ af fire grunde:

-Præcisering af den eksisterende lovramme. Den omfattende retspraksis fra EU-
domstolen (25 domme siden 2000) vidner om den eksisterende retlige usikkerhed. Adskillige 
begreber trænger til at blive præciseret, selv om holdningen er mindre entydig blandt 
virksomhederne end blandt ordregivende myndigheder1 (koncession, risiko, sondring mellem 
tjenesteydelseskoncessioner og bygge- og anlægskoncessioner, mellem koncessioner og andre 
kontraktformer - godkendelser eller licenser - eller mellem koncessioner og offentlige 
kontrakter). 

- Sikre retlig stabilitet og retssikkerhed. Udviklingen i retspraksis, fraværet af en 
ensartet anvendelse af traktatens principper og det juridiske kludetæppe, EU kan 
karakteriseres som, skaber en retsusikkerhed, der skader de forskellige aktører. Selv om EU-
Domstolen har tilkendegivet, at de ordregivende myndigheder skal respektere traktatens 
principper2, har den ikke præciseret tilstrækkeligt, hvad disse principper indebærer. 

- Støtte til myndighedernes indsats for udvikling og modernisering af de økonomiske 
infrastrukturer og fremme af de offentlige tjenesteydelser

- Stimulere konkurrencen i EU og fremme opkomsten af europæiske aktører 
(garanti for gennemsigtige og retfærdige procedurer, sanktioner mod misbrug af 
underhåndsaftaler), 40 % af de virksomheder, der blev hørt i 2010, oplyser, at de har 
kendskab til sådanne aftaler3. Fraværet af klare regler, der er ens for alle ansøgere, kan skade 

                                               
1 SEC(2011) 1588, 20.12.2011, bilag I B.
2 Affaire C-324/98, Telaustria, 2000.
3 SEC(2011) 1588, 20.12.2011, bilag I B, s. 68.
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SMV'er, der er henvist til rollen som underleverandører1. Øget konkurrence betyder imidlertid 
ikke en tvungen privatisering af offentlige tjenesteydelser.

Der er sat spørgsmålstegn ved behovet for et særskilt initiativ for offentlige kontrakter. 
Behovet skyldes den fundamentale forskel mellem koncessioner i forhold til offentlige 
kontrakter:  overførslen af ansvar fra offentlig myndighed til koncessionshaver og den 
økonomiske risiko i forbindelse med driften af bygge- og anlægsarbejde eller tjenesteydelser. 
Koncessioner er ikke en form for offentlige kontrakter; der bør derfor tages hensyn til de 
særlige aspekter herved.

2. Hvilke regler har vi brug for?

Ordføreren mener, at:

- det er afgørende med en definition af koncession over for de mange forskellige 
nationale definitioner (afgrænsning af anvendelsesområdet),

- reglerne om koncessioner bør ikke være en kopi af reglerne om offentlige 
kontrakter,

- reglerne bør være klare, enkle og ikke skabe for meget bureaukrati,

- de offentlige myndigheders frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre deres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver, bør fremgå klart,

- de offentlige myndigheders og de økonomiske aktørers ret til at forhandle og indgå 
kontrakter bør respekteres. Mens de førstnævnte bør tilkendes en vis manøvre- og 
vurderingsmargen i deres valg, bør sidstnævnte til gengæld kunne nyde godt af objektive og 
gennemsigtige kriterier i betragtning af de tidsmæssige og finansielle krav, som afgivelse af 
bud indebærer.

- respekt for tilbudsgivernes rettigheder bør garanteres (klageret, fortrolighed 
omkring oplysninger mv.).

3. De vigtigste problemstillinger

I de følgende afsnit gives en oversigt over emnet efterfulgt af de problemstillinger, som
ordføreren i særlig grad ønsker at uddybe.

a) Definition af koncession

Spørgsmålet om definitionen af koncession dukker op ganske mange gange i EU-Domstolens 

                                               
1 SEC(2011) 1588, 20.12.2011, s.17.
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retspraksis (i 13 af 25 domme siden 2000) og er helt afgørende. Sondringen mellem 
koncession og offentlig kontrakt er forsat uklar på EU-plan (direktiv 2004/18/EF indeholder 
en definition af koncession i forhold til offentlige kontrakter).

→ Det er nødvendigt med en definition af koncession (risikoniveau/-type, relevans af mere 
specifikke kriterier - f.eks. procentdel af omsætningen)

→ Sondring mellem koncessioner på bygge- og anlægsarbejder og på tjenesteydelser, 
fastlæggelse af retsreglerne for blandede koncessioner. Da der i de fleste bygge- og 
anlægskoncessioner også indgår tjenesteydelseskoncessioner, er det vanskeligt at afgøre, 
hvilken retlig form denne kontrakttype henhører under.  

→ Præcisering af sondringen mellem koncession og offentlig kontrakt (anvendelsen af 
begreber, der vedrører offentlige kontrakter, på koncessioner, f.eks. på fransk "marché" for 
"'contrat'", "prix" for "valeur" osv.).

b) Anvendelsesområde og udelukkelse af sektorer

Forslaget finder anvendelse på kontrakter, hvis værdi er mindst 5 mio. EUR (artikel 5), mens 
der for koncessioner på tjenesteydelser på 2,5-5 mio. EUR vil gælde en forenklet procedure.
Der forventes en række undtager (artikel 8-15) og fritagelser (artikel 17).

De tidligere ikke-prioriterede tjenesteydelser

Afskaffelsen af sondringen i direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF mellem prioriterede og ikke-
prioriterede tjenesteydelser skaber en vis uklarhed om, hvilken retlig form der vil gælde for de 
tjenesteydelser, der tidligere er blevet betragtet som ikke-prioriterede, idet det
"kun[er]de tjenesteydelser, der har en begrænset grænseoverskridende dimension" 
(betragtning 21), der udelukkes fra direktivets fulde anvendelse.

→ Nøjagtig identificering af de tilsigtede tjenesteydelser

→Det hensigtsmæssige i at begrænse listen over tjenesteydelser, der hidtil er blevet 
betragtet som ikke-prioriterede i direktiv 2004/18/EF (bilag II B)

→ Præcisering af tilfælde, hvor bestemmelserne ikke finder anvendelse, ud over 
bestemmelserne vedrørende offentliggørelse af sociale tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser (artikel 17)

Energi

Aktiviteter i forbindelse med forvaltning af netværksinfrastruktur i forbindelse med en 
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økonomisk aktørs udøvelse af en eksklusiv rettighed (artikel 8, stk. 1) udelukkes fra 
direktivets anvendelsesområde. Mens denne udelukkelse kan forekomme pragmatisk (der er 
ingen konkurrence, da der er tale om en af staten overdraget eksklusiv rettighed), omfatter den 
ikke energiforsyningsaktiviteter, som er underlagt takster, der fastlægges af staten efter en 
takstudligningsmetode. Denne bygger på princippet om social og territorial solidaritet (alle 
borgere modtager energi til samme takst, uanset hvor de bor inden for det nationale 
territorium). Samtidig har befolkningen ikke mulighed for at vælge operatør.

→ Overvejelse med hensyn til en udelukkelse af energiforsyningsaktiviteter, når taksten 
fastsættes af staten

Vand

Denne sektor rummer mange modsætninger, hvorfor en eventuel hasteprivatisering giver 
anledning til bekymringer.

→ Spørgsmålet om denne sektor bør ikke begrænses til en principiel drøftelse om "for elle 
imod" privatisering

→ Nødvendigt at fastholde de offentlige myndigheders frihed til at beslutte, hvordan de vil 
udføre deres offentlige tjenesteydelsesopgaver

Andre udelukkelser

Det foreliggende forslag forekommer uklart for visse andre sektorer (f.eks. havnetjenester, 
offentlig transport).

→ Nødvendigt at præcisere de pågældende bestemmelser

c) Principielle udelukkelser: offentligt-privat samarbejde og tilknyttet virksomhed

Vertikalt samarbejde ("in-house")

Koncessioner, der tildeles af en ordregivende myndighed eller anden ordregiver til en anden 
juridisk person, falder uden for direktivets anvendelsesområde, såfremt den ordregivende 
myndighed eller anden ordregiver udøver en kontrol over den pågældende juridiske person, 
der svarer til den kontrol, den udøver over sine egne tjenestegrene, såfremt mindst 90 % af 
den juridiske persons aktiviteter udføres for den ordregivende myndighed eller anden 
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ordregiver, eller såfremt der ikke er nogen privat deltagelse i den kontrollerede juridiske 
person (artikel 15, stk. 1). Dette vertikale samarbejde, som der ikke er taget højde for i de 
nuværende direktiver 2004/17/EF og 2004/18/EF skyldes en kodificering af Domstolens 
retspraksis (Teckal-dommen1), og princippet er siden udstrakt til situationer, hvor flere 
ordregivende myndigheder sammen udøver kontrollen (Coditel-dommen2) (artikel 15, stk. 3, i 
forslaget).

Kritikken går især på den måde, hvorpå kodificeringen af retspraksis er foretaget: det 
vilkårlige valg af 90 % (retspraksis påpeger blot, at den juridiske person skal udføre den 
"væsentligste" del af sine aktiviteter for den ordregivende myndighed eller anden ordregiver, 
der kontrollerer den pågældende juridiske person); nødvendigheden af en undersøgelse i hvert 
enkelt tilfælde; opfattelse af "in-house"-udviklingen som en kilde til unfair konkurrence 
mellem den offentlige og den private sektor.

Kriteriet, at der ikke må være nogen privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person 
overhovedet, er også blevet kritiseret, og det er blevet indvendt, at det er nødvendigt at 
forholde sig til, hvilken opgave der ønskes varetaget (kommerciel/industriel eller offentlig 
tjenesteydelsesopgaver), og ikke blot fokusere på, om der foreligger en sådan deltagelse, og at 
man måske bør tillade en privat minoritetsandel.

→ Nødvendigt at anerkende ordregivende myndigheders/ordregiveres ret til selvstændig 
tilrettelæggelse og at udelukke "in-house" fra direktivets anvendelsesområde 

→ Spørgsmålstegn ved valget af 90 % -kriteriet og bestemmelserne om, hvordan det sikres, 
at denne tærskel overholdes.

→ Nødvendigt at præcisere, hvad der menes med aktivitet, der udføres af juridisk person 
for ordregivende myndighed/ordregiver (antal kontrakter?, omsætning?)

→ Samme spørgsmål gælder for tilfælde, hvor flere ordregivende myndigheder/ordregivere 
sammen kontrollerer en juridisk person på "in-house"-betingelser (artikel 15, stk. 3)

→ Spørgsmålstegn ved det totale forbud mod privat deltagelse 

Horisontalt samarbejde

Forslaget udelukker horisontalt samarbejde mellem offentlige myndigheder (artikel 15, stk. 
4). Det kodificerer EU-Domstolens retspraksis (Hambourg-dommen3), idet udelukkelsen af 
horisontalt samarbejde kun gælder, når en række betingelser er opfyldt (fuldstændig 
udelukkelse af privat deltagelse; ægte samarbejde mellem myndigheder med henblik på at 
udføre en offentlig serviceopgave i fællesskab; offentlige interesser er eneste mål med 

                                               
1 Sag C-107/98, 1999.
2 Sag C-324/07, 2008.
3 Sag C-480/06, 2009.
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aftalen). 

Desuden gælder nogle kumulative betingelser, der ikke skyldes retspraksis, nemlig kravet om, 
at de ordregivende myndigheder/ordregiverne højst må udøve 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på det åbne marked (artikel 15, stk. 4, litra c)), samt 
om, at der ikke må forekomme andre finansielle overførsler mellem ordregivende 
myndigheder/ordregivere end de faktiske omkostninger til bygge- og anlægsarbejderne, 
tjenesteydelserne og vareindkøbene (artikel 15, stk. 4, litra d). 

→ Nødvendigt at undersøge relevansen af de foreslåede kriterier, navnlig dem, der ikke har 
baggrund i retspraksis

→ Spørgsmålstegn ved kravet om, at opgaven skal udføres "i fællesskab" (forestillingen 
om, at aftalepartnerne nødvendigvis skal udføre opgaven sammen, selv om det kan 
forekomme, at en af dem udfører opgaven for de andre)

Tilknyttede virksomheder

Koncessioner, som en ordregiver tildeler en tilknyttet virksomhed, udelukkes (artikel 11, stk. 
3). Dette betragtes nogle gange som en ubegrundet udvidelse af "in-house"-reglen i særlige 
sektorer med anvendelse af mindre strenge kriterier (80 % -kriteriet). 

→ Spørgsmålstegn ved det rimelige i denne bestemmelse og ved de eventuelle konsekvenser 
for åbningen for konkurrence

→ Nødvendigt at undersøge konsekvenserne af denne bestemmelse for SMV

d) Proceduremæssige garantier

Offentliggørelse og gennemsigtighed

De ordregivende myndigheder/ordregiverne skal ad elektronisk vej sende EU en 
koncessionsbekendtgørelse (ønske om at tildele en koncession) og en bekendtgørelse om 
koncessionstildeling (resultaterne af tildelingsproceduren) ved brug af standardformularer, der 
skal indsendes til EU's Publikationskontor, inden de offentliggøres på nationalt plan. Kravet 
om bekendtgørelse af koncessionstildeling gælder også for koncessioner af en værdi på 2,5-5 
mio. EUR (undtaget sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser). 

→ Relevans af denne procedure, der forekommer unødigt indviklet og omstændelig
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→ Relevans af forbuddet mod offentliggørelse på nationalt plan inden offentliggørelse på 
europæisk plan og mulighed for fastsættelse af samtidig indsendelse

Bestemmelser om kontrakttildeling 

Forslaget indeholder en række bestemmelser med regler for tildelingen af 
koncessionskontrakter.

→ Spørgsmålstegn ved opstillingen af prioriteret rækkefølge og vægtning af kriterierne 
Mens den første bestemmelse (artikel 39, stk. 3) sikrer tilbudsgiver en klar og gennemsigtig 
ramme ved udarbejdelsen af tilbud, begrænser det andet (der er obligatorisk, når valget skal 
falde på det økonomisk mest fordelagtige tilbud) de ordregivende myndigheders skønsmargen 
og kan føre til, at det ikke er den bedste tilbudsgiver, der vælges (artikel 39, stk. 3 og 5).

→ Den kraftige betoning af forbindelsen mellem tildelingskriterierne og koncessionens 
genstand (artikel 39, stk. 2) mindsker muligheden for at inddrage andre kriterier, som ellers 
også kan være relevante (f.eks. nærhed, sociale og miljømæssige standarder)

→ Begrænsningen af kriterierne i forbindelse med det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
(artikel 39, stk. 4) forekommer ikke hensigtsmæssig (den tilsvarende bestemmelse i forslaget 
om ændring af direktiv 2004/18/EF har ikke samme begrænsende karakter (artikel 66)).

→ Uklarhed i bestemmelserne om fortrolighed omkring oplysninger, som tilbudsgiver 
sender til ordregivende myndigheder. Det er tilsyneladende kun løsninger og oplysninger, 
som økonomiske aktører udtrykkeligt har meddelt som fortrolige, der skal beskyttes (artikel 
24 og artikel 35, stk. 5, litra b)).  

e) Bestemmelser om udførelsen af koncessionskontrakter

Varighed

Forslaget til direktiv fastsætter en koncessions varighed i forhold til den tid, der er nødvendig 
for at genvinde de investeringer, der er foretaget i driften af bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne (artikel 16). 

→ Nødvendigt at præcisere denne definition, som kun tager højde for driften af 
arbejderne/tjenesteydelserne, men ikke etableringsfasen og indledende investeringer, der er
foretaget inden driften.

→ Definitionen bør tilpasses, så den også omfatter koncessioner, der allerede er tildelt, 
hvor investeringsandelen er mindre. 
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→ Spørgsmålstegn ved inddragelse af andre kriterier for tjenesteydelseskoncessioner (f.eks. 
funktionsdygtighed) 

Ændring af koncessioner i deres gyldighedsperiode

Ifølge forslaget skal der kræves en ny koncessionstildelingsprocedure i tilfælde af en 
"væsentlig ændring" af bestemmelserne i en kontrakt i dens gyldighedsperiode (artikel 42). 

→ Klarhed omkring udtrykket "væsentlig ændring"

→ Fastlæggelse af konkrete kriterier herfor

Konklusion

Uanset voldsomme protester, som dette forslag har affødt, er ordføreren overbevist om at det 
rummer en merværdi, da det vil opfylde et retligt tomrum på EU-plan, som kun delvis dækkes 
af EU-Domstolens fremadskridende retspraksis. 

De endelige bestemmelser bør på den ene side opfylde målsætningerne om forenkling og 
retssikkerhed og på den anden side respektere princippet om de offentlige myndigheders ret til 
frit at træffe beslutninger. Selv om de problemer, der er behandlet i dette dokument, langt fra 
er udtømmende, håber ordføreren, at der hermed vil være indledt en indgående behandling af 
forslaget, og at man ikke begrænser sig til en rent principiel drøftelse af "for eller imod" et 
europæisk tiltag vedrørende koncessioner. 


