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FÖRSLAG TILL DIREKTIV OM KONCESSIONER (COM(2011)0887) 
COD(2011)0437

Tilldelning av byggkoncessioner omfattas för närvarande endast av de grundläggande 
bestämmelserna i direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Tjänstekoncessioner omfattas endast av 
de generella principer som anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(ekonomiska friheter, icke-diskriminering, insyn, likabehandling, proportionalitet, ömsesidigt 
erkännande). Det aktuella förslaget läggs fram med anledning av den pågående översynen av 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG om offentlig upphandling, och kommer att resultera i 
antagandet av en specifik rättsakt som reglerar tilldelningen av byggkoncessioner och 
tjänstekoncessioner såväl i den traditionella sektorn som i sektorn för allmännyttiga tjänster.

Inom ramen för den inledande behandlingen av förslaget är syftet med detta dokument att 
fastställa det mervärde som förslaget tillför, utröna vilken typ av bestämmelser som krävs och 
kartlägga de huvudsakliga problem som måste behandlas i förslaget till betänkande. 

1. Vilket är mervärdet?

Föredraganden är övertygad om att detta initiativ kommer att bidra till ett mervärde av 
fyra skäl:

– Förslaget klargör befintlig lagstiftning. Det stora antalet domslut som avkunnats i 
EU-domstolen (25 domslut sedan år 2000) vittnar om det osäkra rättsläge som för 
närvarande råder på detta område. Ett flertal begrepp måste klargöras, även om 
ståndpunkterna är mindre bestämda bland företagen än bland de upphandlande 
myndigheterna1 (koncession, risk och särskiljning mellan tjänstekoncessioner och 
byggkoncessioner, mellan koncessioner och andra typer av avtal – tillstånd eller licenser –
samt mellan koncessioner och offentliga upphandlingskontrakt). 

– Förslaget ger garantier för stabilitet och klarhet angående rättsläget. Utvecklingen när 
det gäller rättspraxis, det faktum att fördragets principer inte tillämpas på ett enhetligt sätt 
samt det rättsliga lappverk som för närvarande finns inom EU skapar osäkerhet angående 
rättsläget, vilket drabbar de olika aktörerna. EU-domstolen har förvisso angett att de 
upphandlande myndigheterna bör respektera fördragets grundläggande principer2, men har 
däremot inte varit tillräckligt tydlig med vad dessa principer innebär. 

– Förslaget stöder de upphandlande myndigheternas arbete med att utveckla och 
modernisera de ekonomiska infrastrukturerna och främja allmännyttiga företag.

– Förslaget främjar ökad konkurrens inom EU och uppkomsten av nya 
europeiska aktörer (garanti för insyn och rättvisa förfaranden, påföljder för avtal som 
ingås genom otillbörlig direktupphandling). 40 % av de företag som tillfrågades 2010 sade 
sig känna till sådana avtal3. Frånvaron av tydliga bestämmelser som gör att samtliga 
anbudsgivare konkurrerar på lika villkor kan vara till nackdel för de små och medelstora 

                                               
1 SEK(2011)1588 av den 20 december 2011, Bilaga I B.
2 Mål C-324/98, Telaustria, 2000.
3 SEK(2011)1588 av den 20 december 2011, Bilaga I B, s. 68.
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företagen, som kan behöva nöja sig med rollen som underleverantör1. Att en marknad 
öppnas för konkurrens innebär inte nödvändigtvis en snabb privatisering av de 
allmännyttiga företagen.

Någon har undrat varför det behövs ett särskilt initiativ utöver det som tagits i fråga om 
offentlig upphandling. Anledningen är att koncessioner i grunden skiljer sig från offentliga 
upphandlingskontrakt: koncessionshavaren tar över ansvar från myndigheten och det 
föreligger en viss ekonomisk risk under pågående byggentreprenader eller tjänster. 
Koncessioner är inte ett slags offentligt upphandlingskontrakt, och deras särskilda karaktär 
bör därför beaktas.

2. Vilka bestämmelser behövs?

Föredraganden anser att

– det är av största betydelse att begreppet koncession ges en definition, med tanke på att en 
rad olika definitioner tillämpas på nationell nivå (avgränsning av tillämpningsområdet),

– bestämmelserna om offentliga upphandlingskontrakt inte bara kan kopieras för att 
sedan tillämpas på koncessioner,

– bestämmelserna måste vara tydliga och enkla och inte får skapa överdriven byråkrati,

– det klart och tydligt bör slås fast att myndigheterna ska ha rätt att själva bestämma hur 
de vill organisera utförandet av sina allmännyttiga uppgifter,

– myndigheternas och de ekonomiska aktörernas rätt att förhandla och ingå avtal måste 
respekteras; myndigheterna måste ges ett visst handlings- och bedömningsutrymme när 
det gäller sina val, samtidigt som de ekonomiska aktörerna måste kunna räkna med att de 
bedöms utifrån objektiva och tydliga kriterier, med tanke på att det kostar dem såväl tid 
som pengar att lämna anbud,

– respekten för anbudsgivarnas rättigheter måste garanteras (rätt att överklaga beslut, 
konfidentiell behandling av uppgifter etc.).

3. De huvudsakliga problemen

Nedan redogörs för frågeställningen och de huvudsakliga problem som föredraganden vill 
undersöka närmare. 

a) Definition av begreppet koncession 

I EU-domstolens rättspraxis (i 13 av de 25 domslut som avkunnats sedan år 2000) 
återkommer man till begreppet koncession, och dess definition är av central betydelse. På 
EU-nivå är det oklart vad som skiljer en koncession från ett offentligt upphandlingskontrakt (i 
direktiv 2004/18/EG definieras koncession genom en jämförelse med offentliga 
upphandlingskontrakt).

                                               
1 SEK(2011)1588 av den 20 december 2011, s. 17.
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→ Begreppet koncession måste ges en tydlig definition (grad och typ av risk, lämpligen 
också tydligare kriterier – t.ex. en procentuell andel av omsättningen).

→ Åtskillnad måste göras mellan byggkoncessioner och tjänstekoncessioner, och den 
definition och rättsordning som är tillämplig på blandade koncessioner måste fastställas.
Eftersom de flesta byggkoncessioner inbegriper tjänstekoncessioner är det svårt att avgöra 
vilken kategori denna typ av avtal ska tillhöra.

→ Skillnaden mellan en koncession och ett offentligt upphandlingskontrakt måste 
klargöras (användningen av begrepp som rör offentliga upphandlingskontrakt i samband med 
koncessioner, t.ex. ”pris” för ”värde”).

b) Tillämpningsområde och sektorsbaserade undantag

Detta förslag ska tillämpas på kontrakt vars värde uppgår till minst 5 miljoner euro (artikel 5), 
medan ett förenklat förfarande ska tillämpas på koncessioner vars värde uppgår till 2,5–
5 miljoner euro (artikel 5.2). I förslaget föreskrivs vissa undantag (artiklarna 8–15) och 
avvikelser (artikel 17). 

Den tidigare beteckningen icke-prioriterade tjänster

Genom att den särskiljning som i direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG görs mellan 
prioriterade och icke-prioriterade tjänster avskaffas uppstår en viss osäkerhet i fråga om hur 
de tjänster som hittills betraktats som icke-prioriterade ska behandlas, eftersom det endast är 
”sådana tjänster som har en begränsad gränsöverskridande dimension” som ska undantas från 
den fullständiga tillämpningen av detta direktiv (skäl 21). 

→ De tjänster som avses måste beskrivas ingående.

→ Förteckningen över tjänster som hittills, i direktiv 2004/18/EG (Bilaga II B), betraktats 
som icke-prioriterade tjänster bör begränsas.

→ Möjligheten att inte tillämpa bestämmelser bör klargöras; denna möjlighet gäller dock 
inte bestämmelserna om offentliggörande när det gäller sociala tjänster eller andra 
specifika tjänster (artikel 17).

Energi

Verksamhet som rör förvaltning av nätinfrastruktur inom ramen för en ekonomisk aktörs 
utövande av en ensamrätt (artikel 8.1) ska undantas. Även om detta undantag verkar lämpligt 
(obefintlig konkurrens eftersom en ensamrätt har beviljats av staten), omfattar det inte 
verksamhet som rör tillhandahållande av energi vars priser är statligt reglerade genom en 
proportionell avgiftsutjämning. En sådan utjämning grundar sig på principer om samhällelig 
och territoriell solidaritet (varje medborgare ska ha tillgång till energi till samma pris oavsett 
var han eller hon bor i landet). Allmänheten kan inte välja operatör. 



DT\893036SV.doc 5/9 PE483.644v01-00

SV

→ Ett undantag för verksamhet som avser tillhandahållande av energi vars priser är 
statligt reglerade bör beaktas.

Vatten

I denna sektor finns ett stort antal tydliga motsättningar, vilket förorsakar en viss oro för att 
det eventuellt ska bli tal om en alltför snabb privatisering. 

→ Denna sektor bör bli föremål för en diskussion som blir mer än en simpel ideologisk 
debatt ”för eller emot” en privatisering. 

→ Myndigheternas rätt att själva bestämma hur de vill organisera sina allmännyttiga 
uppgifter bör slås fast.

Övriga undantag

Detta förslag skulle vara tvetydigt för andra sektorer (t.ex. hamntjänster, offentliga 
transporter).

→ De berörda bestämmelserna behöver förtydligas.

c) Principiella undantag: samarbete mellan offentliga myndigheter och ett anknutet 
företag

Vertikalt samarbete (”in-house”)

De koncessioner som en upphandlande myndighet eller enhet tilldelar en annan juridisk 
person ska inte omfattas om följande villkor är uppfyllda: den upphandlande myndigheten 
eller enheten utövar kontroll över den berörda juridiska personen motsvarande den som den 
utövar över sin egen förvaltning; den juridiska personen utför minst 90 % av sin verksamhet 
för den upphandlande myndighetens eller enhetens räkning; det finns inget privat deltagande 
överhuvudtaget (artikel 15.1). Detta vertikala samarbete, som inte fastställs i de nuvarande 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, är en följd av en kodifiering av domstolens 
rättspraxis (domen i målet Teckal1). Sedan dess har detta begrepp utvidgats till att även 
omfatta kontroller som utövas gemensamt av flera upphandlande myndigheter (domen i 
målet Coditel2) (artikel 15.3 i det föreliggande förslaget).

Kritiken riktar sig framför allt mot följande: den olämpliga kodifieringen av rättspraxis; det 
godtyckliga valet av 90 % (av rättspraxis framgår bara att merparten av den juridiska 

                                               
1 Mål C-107/98, 1999.
2 Mål C-324/07, 2008.
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personens verksamhet måste utföras för den eller de upphandlande myndigheter som 
kontrollerar personen); behovet av en analys från fall till fall; uppfattningen att utvecklingen 
av ”in-house”-samarbete leder till illojal konkurrens mellan offentliga och privata sektorer. 

Förbudet mot alla former av privat deltagande har också kritiserats. Det har påpekats att det är 
viktigt att man inte bara slår fast huruvida ett sådant deltagande förekommer, utan även 
utvärderar syftet (det kommersiella/industriella syftet eller den allmännyttiga tjänsten). Det 
har dock även påpekats att man bör bedöma behovet av att godkänna ett privat 
minoritetsdeltagande.

→ Det finns ett behov av att erkänna de upphandlande myndigheternas eller enheternas 
befogenheter att organisera sin egen verksamhet och undanta ”in-house”-samarbete från 
direktivets tillämpningsområde.

→ Det finns frågetecken kring valet av 90 %-kriteriet, och det bör klargöras vilka 
möjligheter som finns för att kontrollera att detta tröskelvärde följs.

→ Det finns ett behov av att klargöra vad som menas med den verksamhet som den 
juridiska personen utför för de upphandlande myndigheterna eller enheterna. 
(Antal kontrakt? Omsättning?)

→ Liknande frågor inställer sig då flera upphandlande myndigheter eller enheter utövar 
gemensam kontroll över en juridisk person under ”in-house”-villkor (artikel 15.3).

→ Det bör förtydligas huruvida alla former av privat deltagande bör förbjudas.

Horisontellt samarbete

I det föreliggande förslaget undantas horisontellt samarbete mellan offentliga myndigheter 
från tillämpningsområdet (artikel 15.4). Förslaget innebär att domstolens rättspraxis (domen i 
målet Hamburg stad1) kodifieras samtidigt som det fastställs att detta undantag ska tillämpas 
endast om flera kriterier är uppfyllda (förbud mot alla former av privat deltagande; verkligt 
samarbete mellan offentliga myndigheter med syftet att gemensamt utföra en allmännyttig 
uppgift; avtalet regleras enbart av allmänintresset). 

Det finns andra kumulativa kriterier som inte anges i rättspraxis, till exempel att de deltagande 
upphandlande myndigheterna eller enheterna inte får utöva verksamhet på den öppna 
marknaden i en omfattning som överstiger 10 % av omsättningen från de verksamheter som 
berörs av avtalet (artikel 15.4 c) och att avtalet inte får omfatta andra ekonomiska 
överföringar mellan de upphandlande myndigheterna eller enheterna än överföringar för 
ersättning av de faktiska kostnaderna för varor, byggentreprenader eller tjänster 
(artikel 15.4 d). 

                                               
1 Mål C-480/06, 2009.
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→ Det finns ett behov av att analysera huruvida de föreslagna kriterierna är relevanta, 
särskilt de som inte härrör från rättspraxis.

→ Det är oklart vad som menas med att uppdraget utförs ”gemensamt” (dvs. idén att de 
upphandlande myndigheterna måste utföra uppdraget tillsammans, även om det kan hända att 
en av dem utför det för de andras räkning).

Anknutna företag

Direktivet gäller inte koncessioner som av en upphandlande enhet tilldelas ett anknutet 
företag (artikel 11.3). Detta har ibland betraktats som en omotiverad utökning av 
”in-house”-samarbetet inom specialiserade sektorer, med tillämpning av mindre stränga 
kriterier (80 %-kriteriet).

→ Det bör klargöras om denna bestämmelse är befogad, och det bör även framgå vad en 
marknadsutsättning kan tänkas leda till.

→ Det finns ett behov av att analysera denna bestämmelses konsekvenser för små och 
medelstora företag.

d) Rättsäkerhetsgarantier

Offentliggörande och insyn

De upphandlande myndigheterna eller enheterna ska på elektronisk väg skicka kommissionen 
ett koncessionsmeddelande (ett önskemål om att en koncession ska tilldelas) och 
ett meddelande om tilldelning av koncessioner (resultaten av förfarandet). Dessa meddelanden 
ska bygga på standardformulär och ska översändas till EU:s publikationsbyrå för 
offentliggörande innan de offentliggörs nationellt. Skyldigheten att utfärda ett meddelande om 
tilldelning av koncessioner ska även gälla för koncessioner av tjänster till ett värde av 2,5–
5 miljoner euro (utom sociala tjänster och andra specifika tjänster).

→ Det är oklart huruvida det är lämpligt att tillämpa ett sådant förfarande, som verkar 
vara onödigt krångligt och besvärligt.

→ Det är oklart huruvida det är lämpligt att förbjuda ett nationellt offentliggörande före 
det europeiska offentliggörandet och huruvida meddelandena kan översändas samtidigt.

Villkoren för koncessionstilldelning 

Det föreliggande förslaget innehåller bestämmelser om villkoren för tilldelning av 
koncessioner.
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→ Det är oklart hur man ska tillämpa prioritetsordningar och vikta kriterier. Den 
första bestämmelsen (artikel 39.3) gör det möjligt för anbudsgivarna att inom en klar och 
tydlig ram förbereda sina anbud, medan den andra bestämmelsen (som krävs när det gäller de 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden) innebär att de offentliga myndigheternas 
handlingsutrymme begränsas, något som kan förhindra att den bästa anbudsgivaren väljs 
(artikel 39.3 och 39.5).

→ Det finns ett starkt samband mellan tilldelningskriterierna och kontraktsföremålet 
(artikel 39.2), vilket innebär att man åsidosätter andra kriterier som skulle kunna visa sig 
vara relevanta (t.ex. närhet, sociala normer och miljönormer).

→ Det tycks inte relevant att begränsa kriterierna till att bara gälla det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet (artikel 39.4) (den motsvarande bestämmelsen i förslaget om ändring av 
direktiv 2004/18/EG är inte lika begränsande, artikel 66).

→ Bestämmelserna om den konfidentiella karaktären hos de uppgifter som anbudsgivarna 
översänder till de upphandlande myndigheterna är tvetydiga. Endast de lösningar eller 
uppgifter som de ekonomiska aktörerna konfidentiellt översänder till de upphandlande 
myndigheterna tycks vara skyddade (artiklarna 24 och 35.5 b). 

e) Villkoren för genomförande av koncessionskontrakten

Varaktighet

När det gäller koncessionens varaktighet anges det i direktivet att koncessionen ska pågå så 
länge som det anses behövas för att koncessionshavaren ska få tillbaka de investeringar som 
gjorts under pågående byggentreprenader eller tjänster (artikel 16). 

→ Det är nödvändigt att förtydliga denna definition, som bara tar hänsyn till perioden 
under pågående byggentreprenader eller tjänster och inte etableringsfasen och de 
inledande investeringar som föregår utförandet.

→ Definitionen bör anpassas, så att den inbegriper redan befintliga koncessioner där 
investeringsandelen är mindre omfattande.

→ Det är oklart huruvida andra kriterier bör inkluderas för tjänstekoncessioner 
(t.ex. prestanda).

Ändring av koncessioner under löptiden

I det föreliggande förslaget fastslås att ett nytt koncessionstilldelningsförfarande behövs när 
det skett en ”väsentlig ändring” av bestämmelserna i en koncession under dess löptid 
(artikel 42). 
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→ Det bör klargöras vad som menas med ”väsentlig ändring”.

→ Det bör fastställas konkreta kriterier som gör det möjligt att ringa in detta begrepp.

Sammanfattning

Trots att detta förslag har väckt stort missnöje är föredraganden övertygad om att det tillför ett 
mervärde, eftersom det råder bot på det rättsliga vakuum som för närvarande finns på 
europeisk nivå och som bara delvis har åtgärdats av domstolens framväxande rättspraxis.

De slutliga bestämmelserna bör innebära att rättsakten blir enklare och tydligare i rättsligt 
hänseende och måste vara förenliga med principen om de offentliga myndigheternas 
självförvaltning. Föredraganden inser att de problem som tas upp i detta dokument på intet 
sätt är uttömmande och hoppas att det nu inleds en riktig diskussion som blir mer än en simpel 
ideologisk debatt ”för eller emot” ett europeiskt initiativ om koncessioner.


