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KORTFATTAD MOTIVERING

Europa är i djup kris. Flera medlemsstater plågas av en tung skuldbörda och har inte mycket 
politiskt manöverutrymme. I detta läge måste förslag till europeiska regleringar bedömas efter 
kriterier för huruvida de skulle kunna bidra till att krisen förvärras ytterligare.

Kommissionens genomförandestudie om förslaget till direktiv om tilldelning av koncessioner 
ger tyvärr inga svar på denna fråga. Studien saknar också en utredning av hur direktivet kan 
komma att påverka rätten till kommunalt och regionalt självstyre, som genom 
Lissabonfördraget för första gången upptogs i EU:s primärrätt (se artikel 14 och protokoll 26 i 
EUF-fördraget). Genomförandestudien besvarar inte heller frågan: Är det över huvud taget 
nödvändigt med en sådan reglering på EU-nivå? Störs eller hämmas EU:s inre marknad utan 
sådana bestämmelser? I två betänkanden om offentlig upphandling 2010 och 2011 krävde 
Europaparlamentet dock att just dessa grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att 
motivera ett EU-direktiv om tjänstekoncession.

I stället innebär nu direktivförslaget att också tjänstekoncessioner ska underkastas EU:s rigida 
system för offentlig upphandling. Detta leder till problem, eftersom det är svårt att definiera 
tjänstekoncession på ett enhetligt sätt; praxis och rättsläget för dessa koncessioner skiljer sig 
alltför mycket åt mellan de olika medlemsstaterna. Det finns också en risk att 
EU-bestämmelser leder till att de viktigaste premisserna i samband med tilldelning av 
tjänstekoncessioner sätts på spel: tillräcklig flexibilitet och lång löptid i kontrakten, liksom 
möjligheten att genom förhandlingar i efterhand ändra kontrakten beträffande sådant som inte 
gick att förutse vid den tidpunkt då kontrakten ingicks. Därmed äventyras begreppet 
tjänstekoncession allvarligt. 

Kommissionen motiverar framför allt sitt förslag med det osäkra rättsläge som anses råda i 
avsaknad av dessa bestämmelser, samt med vikten av att använda skattemedel effektivt och 
förhindra korruption.
Till detta har vi följande kommentarer:

Principerna för tilldelning av koncessioner definieras tydligt i EU-fördragen och 
EU-domstolens rättspraxis: insyn, likabehandling och icke-diskriminering. Det lämnas dock 
även tillräcklig flexibilitet för hur dessa koncessioner administreras. Definitionen av 
tjänstekoncessioner i föreliggande direktivförslag skapar däremot ingen klarhet. Definitionen 
går längre än EU-domstolens rättspraxis, och därmed uppstår nya oklarheter. Det saknas 
avgränsningar gentemot andra typer av kontrakt, t.ex. lånekontrakt och licenser; frågan om 
riskens övergång är inte tillräckligt klarlagd; det har inte tagits hänsyn till det speciella 
förtroendeförhållande som råder mellan de kontraktsslutande parterna, och inte heller till 
särdragen hos s.k. ännu inte fullföljda kontrakt och behovet av att kunna omförhandla i 
efterhand. 

De flesta tjänstekoncessioner tilldelas på området för nätbundna tjänster, t.ex. energi, vatten, 
kommunikation och transport. Detta är tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse. Tilldelning 
av sådana koncessioner innebär ofta också en överföring av exklusiva rättigheter som normalt 
tillfaller offentliga myndigheter. Genom att denna typ av tjänster – delvis – inkluderas, 
uppstår nu också problem med rättslig konsekvens. I tjänstedirektivet uteslöts exempelvis 
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stora tjänsteområden av allmänt intresse. Det finns ingen tillräckligt tydlig gräns mot 
befintliga sektorsbestämmelser, t.ex. förordningen om kollektivtrafik eller de särskilda 
bestämmelserna för energi- och gassektorerna. Också detta förbigås med tystnad i 
genomförandestudien. Det talar inte heller för förutsebarhet och klarhet i rättsläget.

Erfarenheterna från EU:s upphandlingsbestämmelser visar dessutom att detaljerade rättsliga 
bestämmelser inte ger något skydd mot rättstvister, snarare tvärtom. 

En genomgång av upphandlingsdirektiven visar också att detaljerade bestämmelser i de flesta 
fall inte heller leder till sänkta kostnader. Enbart de administrativa kostnaderna för en 
EU-omfattande anbudsinfordran uppgår till i genomsnitt 30 000 euro, och då är endast 
1,5 procent av anbuden gränsöverskridande.

Kommissionen har helt rätt i att korruption är ett problem; de lösningar som föreslås är dock 
inte lämpliga. Insyn är det vassaste vapnet mot korruption. Denna insyn är dock inte 
fullständigt etablerad i upphandlingssystemet. Insyn betraktas rent instrumentellt som ett 
villkor för likabehandling av anbudsgivarna, men den förvägras allmänheten och de enskilda 
medborgarna. Förslaget till direktiv om tilldelning av koncessioner är i detta avseende ännu 
restriktivare än upphandlingsdirektiven. Därmed bör man heller inte längre tala om 
korruptionsbekämpning i samband med detta förslag.  

Föredraganden för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har helt och hållet 
skrivit om kommissionens förslag. Hans förslag löser en del av ovannämnda problem. Det tar 
emellertid inte ställning till om vi över huvud taget behöver ett sådant direktiv.

Föredraganden i utskottet för regional utveckling har efter noggrant övervägande kommit 
fram till uppfattningen att direktivet i nuläget är onödigt och att dess konsekvenser inte går att 
förutse. Hon föreslår därför att utskottet för regional utveckling ska förorda att ansvarigt 
utskott förkastar förslaget.

******

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.


