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gunning van concessieopdrachten
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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van het Spaanse Congres van 
Afgevaardigden inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Gemengde Commissie voor de Europese Unie van 6 maart 
2012 inzake de niet-naleving in het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten (voor de EER 
relevante tekst) [СОМ (2011) 897 DEF.] [2011/0437 (COD)] {SEC (2011) 1588 DEF.} 
{SEC (2011) 1589 DEF.}

ACHTERGROND

A. Het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, dat aan het Verdrag van Lissabon van 2007 is gehecht en sinds 2009 van 
kracht is, stelt een procedure in waarbij de nationale parlementen controleren of Europese 
wetgevingsinitiatieven het subsidiariteitsbeginsel in acht nemen. Dat protocol is in Spanje 
omgezet bij Wet 24/2009 van 22 december 2009 tot wijziging van wet 8/1994 van 
19 mei 1994. Dit advies berust met name op de volgende nieuwe artikelen van Wet 8/1994: 
artikel 3, punt j), en de artikelen 5 en 6.

B. Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
gunning van concessieopdrachten (voor de EER relevante tekst) [СОМ (2011) 897 DEF.] 
[2011/0437 (COD)] {SEC (2011) 1588 DEF.} {SEC (2011) 1589 DEF.} is door de Europese 
Commissie vastgesteld en toegezonden aan de nationale parlementen, die acht weken hebben 
om te controleren of het initiatief in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze 
termijn loopt op 7 maart 2012 af.

C. Op 15 februari 2012 zijn het bureau en de woordvoerder van de Gemengde Commissie 
voor de Europese Unie overeengekomen bovengenoemd Europees wetgevingsinitiatief te 
onderzoeken. Zij hebben de heer José López Garrido, afgevaardigde, aangewezen als 
rapporteur en hebben de Spaanse regering verzocht het verslag als bedoeld in artikel 3, 
punt j), van Wet 8/1994 in te dienen.

D. De regioparlementen van Baskenland, Aragon en Extremadura hebben memories 
ingediend waarin zij de inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel in het onderzochte 
Europese wetgevingsinitiatief niet betwisten.

E. De Gemengde Commissie voor de Europese Unie heeft dit verslag tijdens haar 
vergadering van 6 maart 2012 goedgekeurd.

ADVIES

1. Artikel 5, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) bepaalt dat "de 
uitoefening van [de] bevoegdheden [van de Unie] wordt beheerst door de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid". Overeenkomstig artikel 5, lid 3, VEU "treedt de Unie […] 
slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende 
door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar 
vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen 
worden bereikt".

2. Als rechtsgrondslag voor het onderzochte wetgevingsvoorstel worden de algemene 
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beginselen van artikel 53, lid 1, VWEU, "coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in 
loondienst en de uitoefening daarvan", vermeld, alsook de procedurevoorschriften van de 
artikelen 62 en 114 VWEU, "onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen […] die de instelling en de werking van de interne markt betreffen".

3. De Commissie rechtvaardigt haar optreden met het argument dat op het gunnen van 
concessies voor diensten momenteel alleen de algemene bepalingen van het Verdrag (gelijke 
behandeling, non-discriminatie, transparantie en evenredigheid) van toepassing zijn, terwijl 
voor het gunnen van concessies voor werken (met uitzondering van de sector nutsbedrijven) 
ook enkele bepalingen van afgeleid recht gelden. Op de gunning van overheidsopdrachten zijn 
daarentegen gedetailleerde bepalingen van afgeleid recht van toepassing (die zowel voor 
klassieke sectoren als voor nutsbedrijven gelden). Op grond daarvan stelt de Commissie dat 
de onduidelijkheid van de EU-regels voor concessies leidt tot rechtsonzekerheid, 
belemmeringen voor de markttoegang en een gebrek aan juridische bescherming voor 
gegadigden.

Volgens de Commissie beoogt het Europese wetgevingsinitiatief een kader te creëren dat een 
groter gebruik van concessies bevordert en zo bijdraagt tot economische groei en innovatie. 
Het initiatief is gericht op oplossingen die het mogelijk moeten maken de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van veel belangrijke diensten op sociaal en economisch gebied te verbeteren. 
Ook moet het investeringen bevorderen en zorgen voor meer concurrentie bij de gunning van 
concessies, wat zal leiden tot meer zakelijke kansen voor EU-bedrijven en meer innovatie.

Het onderzochte voorstel gaat gepaard met twee andere voorstellen tot herziening van de van 
de bestaande richtlijnen inzake overheidsopdrachten.

4. Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting.

5. Het voorstel betreft een gedeelde bevoegdheid van de EU en de lidstaten. Bijgevolg is 
het subsidiariteitsbeginsel van toepassing.

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve 
bevoegdheid vallen, slechts bij wijze van uitzondering optreedt, namelijk indien en voor zover 
de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, 
regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de 
gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.

Aangezien het optreden van de Unie uitzonderlijk is, is het dus aan de Unie om, met zoveel 
mogelijk informatie, elementen en argumenten, aan te tonen dat er een probleem bestaat dat 
de fundamentele beginselen van de Europese rechtsorde betreft (non-discriminatie, 
transparantie, interne markt en concurrentie) en dat het voorgestelde optreden qua inhoud en 
vorm niet verder gaat dan wat nodig is om uitvoering te geven aan de inhoud van de 
Verdragen, d.w.z. dat het evenmin indruist tegen het evenredigheidsbeginsel.

In dit verband zij eraan herinnerd dat het Europees Parlement onlangs, op 25 oktober 2011, 
een resolutie over modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten heeft 
aangenomen, waarin het categorisch is:
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"onderstreept dat concessieovereenkomsten voor diensten niet vallen onder het 
toepassingsgebied van de Europese regels voor overheidsopdrachten; wijst er eens te 
meer op dat recht moet worden gedaan aan zowel de complexiteit van de procedures als aan 
de verschillen tussen de lidstaten in termen van rechtscultuur en rechtspraktijk ten aanzien van 
concessieovereenkomsten voor diensten; wijst erop dat indiening van voorstellen voor een 
rechtshandeling inzake concessieovereenkomsten alleen gerechtvaardigd is om eventuele 
verstoringen van de interne markt tegen te gaan; onderstreept dat er tot dusver nog 
geen verstoringen van die aard zijn geconstateerd en dat vaststelling van een 
rechtshandeling inzake concessieovereenkomsten derhalve niet nodig is, zolang deze niet 
gepaard gaat met een duidelijke verbetering van het functioneren van de interne markt".

Bovendien stelt het Parlement dat "de richtlijnen vaak als te gedetailleerd worden ervaren 
en dat ze steeds technischer en complexer zijn geworden, terwijl het juridische risico
voor zowel aanbestedende diensten als leveranciers die de regels niet naleven, aanzienlijk is 
toegenomen".

Aangezien deze resolutie onlangs aangenomen, is het onwaarschijnlijk dat het Europees 
Parlement op dit categorische standpunt, dat wij ten volle onderschrijven, is teruggekomen.

6. Wat de materiële of feitelijke gronden voor het voorstel betreft, d.w.z. het bestaan van 
eventuele verstoringen op de interne markt, wijst niets in onze omgeving erop dat er een reëel 
probleem bestaat dat tot een optreden van deze omvang zou nopen.

De Commissie voert aan dat er rechtsonzekerheid bestaat door de onduidelijke definitie van 
dit soort opdrachten, zodat er geen duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen 
concessies en overheidsopdrachten en tussen concessies voor diensten en concessies voor 
werken. De regelgeving betreffende overheidsopdrachten in ons land is echter zeer uitgebreid, 
zowel wat de bron (nationaal of regionaal) als wat de soort handeling (wet of reglement) 
betreft, en is duidelijk op het EU-recht gebaseerd.

Wet 34/2010 van 5 augustus 2010 tot wijziging van Wet 30/2007 van 30 oktober 2007 inzake 
overheidsopdrachten, alsook Koninklijk Besluit 3/2011 van 14 november 2011 tot 
goedkeuring van de herschikking van de wet inzake overheidsopdrachten zijn duidelijk 
gebaseerd op Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Deze richtlijn is niet alleen een 
herschikking van de eerdere richtlijnen, maar bevat ook tal van belangrijke wijzigingen en 
vormt een kwalitatieve verbetering van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, zodat 
voor het eerst kan worden gesproken van een interne markt voor overheidsopdrachten.

Om het bestaan van een probleem met de markt aan te tonen, baseert de Commissie zich op 
de raadpleging ten behoeve van de effectbeoordeling. Uit een onderzoek van tal van de 
antwoorden blijkt echter vreemd genoeg dat de meerderheid van de overheidsinstellingen zich 
openlijk tegen het wetgevingsvoorstel hebben uitgesproken. Zij stelden dat zij over een 
juridisch kader beschikken dat de beginselen van transparantie, gelijkheid en concurrentie 
voldoende garandeert en dat de wetten inzake deze opdrachten duidelijk en bevattelijk zijn. 
Niet alleen vonden zij een optreden van de Commissie niet nodig, ze vonden ook niet dat er 
een probleem is (zie bijvoorbeeld het antwoord van het Portugese Ministerie van Buitenlandse 
Handel, de reactie van de Schotse Vereniging van lokale overheden en – weliswaar algemener 
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maar niet minder categoriek – het antwoord van de Raad van Europese gemeenten en regio's).

Het argument van een gebrek aan rechtszekerheid is dus niet gerechtvaardigd.

7. In haar effectbeoordeling stelt de Commissie dat de verschillen tussen de nationale 
wettelijke regelingen betreffende het toepassingsgebied van de regels voor de gunning van 
concessies, de verschillende niveaus van bekendmaking, de verschillende transparantieregels, 
de verscheidenheid aan procedures en de veelheid aan selectie- en gunningscriteria een echte 
belemmering voor markttoegang vormen.

Opnieuw zij herinnerd aan de resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011, 
waarin het Parlement stelt dat "recht moet worden gedaan aan zowel de complexiteit van de 
procedures als aan de verschillen tussen de lidstaten in termen van rechtscultuur en 
rechtspraktijk ten aanzien van concessieovereenkomsten voor diensten". Deze waarschuwing 
van het Parlement stoelt ongetwijfeld op artikel 4, lid 2, TEU: "De Unie eerbiedigt de 
gelijkheid van de lidstaten voor de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit die besloten 
ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 
zelfbestuur".

Wat in het wetgevingsvoorstel als een probleem wordt beschouwd, is dus niets anders dat de 
verscheidenheid van de juridische en culturele realiteit in de landen die de Unie vormen. Deze 
verscheidenheid moet worden gerespecteerd zolang zij geen reële belemmering voor de markt 
vormt, hetgeen in het voorstel niet wordt hardgemaakt.

Een derde aspect dat volgens de Commissie deel uitmaakt van het probleem, is het gebrek aan 
juridische garanties voor de inschrijvers, die volgens haar geen beroepsmogelijkheden zouden 
hebben bij overheidsopdrachten. Ook op dit punt hebben wij in de Spaanse wetgeving geen 
bepalingen kunnen vinden die de toegang van partijen bij een concessieopdrachten tot 
doeltreffende rechtsbescherming beperkt wanneer zij geschillen voor de rechter willen 
brengen.

De gemengde commissie is van oordeel dat het aan de Europese Commissie is om te 
rechtvaardigen waarom zij voorstelt een gedeelde bevoegdheid door de Unie te laten 
uitoefenen, en om aan te tonen welke verbeteringen dit optreden in de toekomst zal brengen. 
Zij voert echter geen enkel element aan dat voldoende aantoont dat er een probleem met de 
markt bestaat, en het is ook allerminst duidelijk welke voordelen dit optreden zou hebben 
voor de Unie in haar geheel. Aangezien er geen rechtvaardiging is voor een dusdanig 
uitzonderlijke maatregel die erin bestaat een gedeelde bevoegdheid door de Europese Unie te 
laten uitoefenen, kan de gemengde commissie geen positief advies geven over de conformiteit 
van het initiatief met het subsidiariteitsbeginsel.

CONCLUSIE

Om bovengenoemde redenen is de Gemengde Commissie voor de Europese Unie van 
oordeel dat het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten niet strookt met 
het in het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgelegde subsidiariteitsbeginsel, dat 
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inhoudt dat de Unie, alvorens op te treden, afdoende moet aantonen dat de 
doelstellingen van het overwogen optreden niet door de lidstaten op centraal, regionaal 
of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt.


