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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om det 
ovennævnte forslag.
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Begrundet udtalelse

Kommissionens forslag til direktiv om offentlige indkøb (COM(2011)0896), der er omhandlet 
i Finansudvalgets udtalelse 2011/12:FiU50, er blevet behandlet af Riksdagen på grundlag af 
anvendelsen af nærhedsprincippet. 

Riksdagen glæder sig over Kommissionens forslag og er i det væsentlige positivt indstillet 
over for en revision af direktivet, som på mange punkter ligger på linje med Sveriges svar på 
den grønbog, der danner grundlag for revisionen.

Ligesom regeringen anser Riksdagen de dele af forslaget, der handler om tilsyn og vejledning, 
for vigtige. Det bør efter Riksdagens opfattelse være de enkelte medlemsstaters opgave at 
etablere et system for tilsyn og videncentre for støtte og vejledning. Dette kan så udformes i 
henhold til de forfatningsmæssige forhold i hver medlemsstat. Hvorledes myndighederne skal 
organiseres, er et nationalt ansvar, og der findes ingen grund til på EU-plan at fastsætte, 
hvilke organisatoriske foranstaltninger der skal træffes i en medlemsstat.

Effektive systemer for tilsyn og videncentre kan altså bedst opnås gennem nationale regler. 
Hver medlemsstat har sine egne forfatningsmæssige forudsætninger. Riksdagen er derfor af 
den opfattelse, at forslaget strider mod nærhedsprincippet på de punkter, der handler om 
tilsyn, uddannelse, vejledning og støtte til indkøbere og virksomheder.

Kommissionen bør efter Riksdagens opfattelse vende tilbage med et forslag, som svarer til det 
forslag, som nu er til behandling, men med den ændring, at systemer for tilsyn og videncentre
for støtte og vejledning ikke reguleres på EU-plan.


