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16.2.2005 A6-0034/3

ÄNDRINGSFÖRSLAG 3
från Ieke van den Burg för PSE-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Modifieringsförslag 4a (nytt)
Förslag till beslut

Artikel 1, led iiia (nytt)

iiia) Ersättning för offentliga tjänster till 
enheter som ansvarar för tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse enligt 
definitioner fastställda av lokala och 
regionala myndigheter, om
- tjänsten inte tillhandahålls av någon 
annan än enheten i fråga och enheten 
bedriver all verksamhet inom det 
territorium som den berörda myndigheten 
ligger i och inte konkurrerar med andra 
tjänsteleverantörer utanför detta 
territorium,
- tjänsten har lagts ut på en enhet som är 
juridiskt fristående från den behöriga 
lokala eller regionala myndigheten och om 
den övervakas på liknande sätt som tjänster 
som tillhandahålls direkt av den berörda 
lokala eller regionala myndigheten.

Motivering

I enlighet med principen om administrativ frihet för lokala myndigheter (som även är 
förankrad i konstitutionsfördraget) är det viktigt att skydda lokala tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse. Detta är i linje med Europaparlamentets resolution av den 
14 januari 2004 (punkterna 35 och 36).

Or. en
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16.2.2005 A6-0034/4

ÄNDRINGSFÖRSLAG 4
från Ieke van den Burg för PSE-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Modifieringsförslag 5a (nytt)
Förslag till beslut

Artikel 1, led iva (ny)

 iva) Ersättning för offentliga tjänster som 
betalas till offentligrättsliga organ enligt 
definitionen i artikel 1.9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster1 , i den mån de bedriver 
verksamhet som omfattar tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse.
_______________
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 124.

Motivering

Härigenom blir det inte nödvändigt att anmäla ersättningar för icke-kommersiella tjänster av 
allmänt intresse som tillhandahålls av offentligrättsliga organ (enligt definitionen i det 
nyligen antagna direktivet om offentlig upphandling), som kan hävdas vara av ”ekonomisk” 
karaktär, men som saknar kommersiell eller industriell karaktär, och som inte alls eller 
minimalt påverkar den inre marknaden. Detta innebär ett komplement till beslutets 
bestämmelser om sjukhus och företag med ansvar för subventionerat boende. (Ett 
offentligrättsligt organ definieras bland annat som ett organ som ”särskilt har inrättats för 
att tillgodose behov i det allmännas intresse, förutsatt att behovet inte har industriell eller 
kommersiell karaktär”.)

Or. en
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16.2.2005 A6-0034/5

ÄNDRINGSFÖRSLAG 5
från Ieke van den Burg för PSE-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Modifieringsförslag 5a (nytt)
Förslag till beslut

Skäl 7

(7) Statligt stöd i form av ersättning för 
offentliga tjänster kan vara nödvändigt för 
att de företag som anförtrotts att 
tillhandahålla offentliga tjänster skall kunna 
bedriva sin verksamhet på grundval av 
sådana principer och på sådana villkor att de 
kan fullgöra sitt uppdrag. Sådant stöd kan på 
vissa villkor vara förenligt med fördraget 
enligt artikel 86.2 i fördraget.

(7) Offentligt stöd i form av ersättning för 
offentliga tjänster kan vara nödvändigt för 
att de företag som anförtrotts att 
tillhandahålla offentliga tjänster skall kunna 
bedriva sin verksamhet på grundval av 
sådana principer och på sådana villkor att de 
kan fullgöra sitt uppdrag. Sådant stöd utgör 
ersättning för offentliga tjänster under 
vissa villkor som fastställs i detta beslut och 
är därför förenligt med fördraget och dess 
artikel 86.2.

Motivering

För att klargöra räckvidden av detta beslut från kommissionen, och i överensstämmelse med 
de slutsatser i Altmark-domen som framgår av skäl 4 och 5 i beslutet, är det viktigt att det slås 
fast att ersättning för offentliga tjänster till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse inte utgör statligt stöd enligt definitionerna i beslutet.

Or. en
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16.2.2005 A6-0034/6

ÄNDRINGSFÖRSLAG 6
från Ieke van den Burg för PSE-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Modifieringsförslag 11a (nytt)
Gemenskapens rambestämmelser

Punkt 2

2. I kommissionens beslut nr – av den – om 
tillämpningen av artikel 86 i EG-fördraget 
på statligt stöd i form av ersättning för 
offentliga tjänster som beviljas vissa företag 
som anförtrotts tillhandahållandet av tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse anges på 
vilka villkor viss ersättning för offentliga 
tjänster utgör statligt stöd som är förenligt 
med artikel 86.2. Sådan ersättning undantas 
från skyldigheten att göra förhandsanmälan. 
Ersättning för offentliga tjänster som utgör 
statligt stöd och inte omfattas av 
tillämpningsområdet för beslut nr – omfattas 
av skyldigheten att göra förhandsanmälan. 
Syftet med dessa rambestämmelser är att 
ange på vilka villkor dessa statliga stöd kan 
anses förenliga med den gemensamma 
marknaden enligt artikel 86.2.

2. I kommissionens beslut nr – av den – om 
tillämpningen av artikel 86 i EG-fördraget 
definieras begreppet ersättning för 
offentliga tjänster som beviljas vissa företag 
som anförtrotts tillhandahållandet av tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse, och vidare 
anges på vilka villkor sådant offentligt stöd 
är förenligt med artikel 86.2 och undantas 
från skyldigheten att göra förhandsanmälan. 
Offentlig ersättning som inte omfattas av 
tillämpningsområdet för beslut nr – omfattas 
av skyldigheten att göra förhandsanmälan. 
Syftet med dessa rambestämmelser är att 
ange på vilka villkor dessa offentliga stöd 
utgör statliga stöd som är förenliga med den 
gemensamma marknaden enligt artikel 86.2.

Motivering

Precis som samma författare framhöll i sina ändringsförslag i samband med förslaget till 
beslut är det viktigt att göra en mycket tydlig skillnad mellan två kategorier av offentligt stöd 
för finansiering av tjänster av allmänt intresse: för det första stöd som utgör ersättning för 
offentliga tjänster enligt definitionen i kommissionens förslag (stöd som inte omfattas av 
anmälningsskyldighet), och för det andra annat offentligt stöd som bidrar till finansieringen 
av tjänster av allmänt intresse och vars förenlighet kan kontrolleras av kommissionen på 
grundval av bestämmelserna i beslutet och i enlighet med artikel 86 i fördraget.
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16.2.2005 A6-0034/7

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7
från Ieke van den Burg för PSE-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Modifieringsförslag 13a (nytt)
Gemenskapens rambestämmelser

Punkt 6

6. I sin dom av den 24 juli 2003 i målet 
Altmark fastställde EG-domstolen på vilka 
villkor ersättning för offentliga tjänster inte 
utgör statligt stöd. Fastställandet av 
ersättningsbeloppet genom ett äkta och 
effektivt konkurrensutsatt anbudsförfarande 
eller på grundval av kostnaderna för 
medelstora välskötta företag kan i själva 
verket göra tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse effektivare utan att 
tillhandahållandet av dessa äventyras 3 . Det 
verkar dock som om villkoren i 
Altmark-domen för fastställande av 
ersättningsbeloppet inte uppfylls i vissa fall, 
och sådana ersättningar utgör därför statligt 
stöd.

6. I sin dom av den 24 juli 2003 i målet 
Altmark fastställde EG-domstolen på vilka 
villkor offentligt stöd inte utgör statligt stöd. 
Fastställandet av stödet genom ett äkta och 
effektivt konkurrensutsatt anbudsförfarande 
eller på grundval av kostnaderna för 
medelstora välskötta företag kan i själva 
verket göra tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse effektivare utan att 
tillhandahållandet av dessa äventyras 3 . Det 
verkar dock som om villkoren i 
Altmark-domen för fastställande av stödet 
inte uppfylls i vissa fall, och sådant stöd 
utgör därför statligt stöd.

Om detta ändringsförslag går igenom 
kommer motsvarande ändringar att vara 
nödvändiga i hela texten, framför allt i punkt 
10.2.4 och i punkterna 12, 17 och 22.

Motivering

Precis som samma författare framhöll i sina ändringsförslag i samband med förslaget till 
beslut är det viktigt att göra en mycket tydlig skillnad mellan två kategorier av offentligt stöd 
för finansiering av tjänster av allmänt intresse: för det första stöd som utgör ersättning för 
offentliga tjänster enligt definitionen i kommissionens förslag (stöd som inte omfattas av 
anmälningsskyldighet), och för det andra annat offentligt stöd som bidrar till finansieringen 
av tjänster av allmänt intresse och vars förenlighet kan kontrolleras av kommissionen på 
grundval av bestämmelserna i beslutet och i enlighet med artikel 86 i fördraget.
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16.2.2005 A6-0034/8

ÄNDRINGSFÖRSLAG 8
från Ieke van den Burg för PSE-gruppen 

Betänkande A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse

Förslag till resolution

Skäl A

A. Högkvalitativa och grundläggande offentliga tjänster (text utgår) som är tillgängliga 
för alla är inte bara en viktig faktor för den sociala och ekonomiska 
sammanhållningen, utan kan även bidra avsevärt till den europeiska ekonomins 
konkurrenskraft.

Or. en


