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KORT BEGRUNDELSE

Europa befinder sig i en dyb krise. Mange medlemsstater lider under en tyngende gældsbyrde 
og har kun meget begrænset politisk spillerum. I denne situation må forslag til EU-lovgivning 
lade sig måle på, om de risikerer at bidrage til at forværre krisen yderligere.

Desværre besvarer Kommissionens konsekvensanalyse af det foreslåede direktiv om tildeling 
af koncessionskontrakter ikke dette spørgsmål. Den undersøger heller ikke, hvordan dette 
direktiv vil indvirke på den kommunale og regionale selvforvaltningsret, som den reviderede 
Lissabontraktat for første gang har forankret i den europæiske primære ret (jf. artikel 14 i 
TEUF og protokol nr. 26 til TEUF). Konsekvensanalysen besvarer heller ikke spørgsmålet 
om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt med en sådan regulering på europæisk niveau, 
fordi det indre marked i Europa ville blive ødelagt eller forringet uden en sådan regulering. 
Det var imidlertid netop dette, Europa-Parlamentet forlangte i 2010 og 2011 i to betænkninger 
om tildeling af offentlige kontrakter som en grundlæggende forudsætning for et EU-direktiv 
om tildeling af koncessionskontrakter for tjenesteydelser.

I stedet lægger direktivforslaget nu også koncessionskontrakter for tjenesteydelser ind under 
den europæiske licitationsrets rigide regime. Dette skaber problemer, for det er vanskeligt at 
lave en fælles definition af koncessionskontrakter for tjenesteydelser, og deres retlige position 
i de enkelte medlemsstater er for forskellig. Der er desuden risiko for, at en europæisk ordning 
vil sætte spørgsmålstegn ved den vigtigste grund til at tildele koncessionskontrakter for 
tjenesteydelser, nemlig tilstrækkelig fleksibilitet og lang løbetid for kontrakterne samt 
muligheden for ved efterfølgende forhandlinger at regulere ting, som ikke kunne forudses, da 
kontrakten blev indgået. Dermed bringes hele konceptet for koncessionskontrakter for 
tjenesteydelser imidlertid i alvorlig fare. 

Kommissionen begrunder især sit forslag med den manglende retssikkerhed, som ville herske 
uden en europæisk ordning, samt med behovet for at sikre, at skatteindtægterne anvendes 
effektivt, og behovet for at forhindre korruption.
Dette giver anledning til følgende bemærkninger:

Grundreglerne vedrørende tildeling af koncessionskontrakter er klart defineret i EU-
traktaterne og i Domstolens retspraksis: gennemsigtighed, ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling. De tillader imidlertid også tilstrækkelig fleksibilitet til forvaltningen af 
disse koncessioner. Derimod skaber definitionen af koncessionskontrakter for tjenesteydelser 
i det foreliggende forslag ikke klarhed, og det går længere end Domstolens retspraksis. 
Dermed opstår der nye usikkerheder. Der mangler en afgrænsning i forhold til andre 
kontraktforhold som værksleje og licens, spørgsmålet om overdragelsen af risikoen er ikke 
løst godt nok, der er ikke taget hensyn til det særlige tillidsforhold mellem parterne, og heller 
ikke til de særlige forhold ved ufuldstændige kontrakter og behovet for efterfølgende 
forhandlinger. 

De fleste koncessionskontrakter for tjenesteydelser tildeles inden for de netbundne tjenester 
såsom energi-, vand-, kommunikations- og trafikområdet. Det er tjenesteydelser af almindelig 
(økonomisk) interesse. Når de gives i koncession, medfølger der ofte en overdragelse af ene-
og myndighedsrettigheder. Med den - delvise - inddragelse af disse tjenester opstår der nu 
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også problemer med den retlige sammenhæng. I servicedirektivet udelukkede man 
eksempelvis store områder af tjenesteydelser af almindelig interesse. Der er ikke nogen 
tilstrækkelig klar afgrænsning i forhold til de allerede eksisterende sektorspecifikke 
reguleringer, f.eks. forordningen om offentlig trafik eller de sektorspecifikke reguleringer 
inden for energi- og gasområdet. Det siger konsekvensanalysen heller ikke noget om. Det 
taler heller ikke for retssikkerhed og retsklarhed.

Erfaringerne med de europæiske koncessionsregler viser desuden, at en detaljeret juridisk 
regulering ikke beskytter mod retsstridigheder, tværtimod. 

Ser man på koncessionsdirektiverne, viser det sig også, at en detaljeret regulering for det 
meste ikke sænker omkostningerne. Alene forvaltningsudgifterne til en europæisk licitation 
løber i gennemsnit op i 30.000 EUR - og det ved kun 1,5 % grænseoverskridende tilbud.

Kommissionen problematiserer med rette spørgsmålet om korruption, men dens 
løsningsforslag er ikke hensigtsmæssige. Gennemsigtighed er det skarpeste våben mod 
korruption. Koncessionsordningen skaber imidlertid ikke reelt denne gennemsigtighed. 
Gennemsigtighed betragtes kun som et instrument som grundlag for ligebehandling af de 
bydende. Offentligheden, borgerne, vil man forholde denne gennemsigtighed - forslaget om 
tildeling af koncessionskontrakter er i denne henseende endnu mere restriktivt end 
licitationsdirektiverne. Derfor bør man heller ikke tale mere om korruptionsbekæmpelse i 
forbindelse med dette forslag.

Ordføreren for Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerpolitik har skrevet 
Kommissionens forslag helt om. Hans forslag løser nogle af de problemer, der er nævnt 
ovenfor. Han besvarer imidlertid ikke spørgsmålet om, hvorvidt vi overhovedet har brug for et 
sådant direktiv.

Ordføreren mener efter grundige undersøgelser, at dette forslag er overflødigt i den 
nuværende situation, og at det ikke er muligt at forudse, hvilke konsekvenser det ville få. Hun 
foreslår derfor Regionaludviklingsudvalget at henstille til det korresponderende udvalg at 
forkaste Kommissionens forslag. 

******

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af 
Kommissionens forslag.


