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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 de Oostenrijkse Bondsraad inzake 
bovengenoemd voorstel.
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De commissie voor EU-aangelegenheden van de Bondsraad heeft in het kader van de 
behandeling van het voorstel

COM(2011) 0897 def.

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning 
van concessieopdrachten
(67819/EU XXIV.GP)

op 1 februari 2012, overeenkomstig artikel 23g, lid 1, Bundesverfassungsgesetz juncto 
artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, het als bijlage opgenomen gemotiveerd advies uitgebracht.

Bijlage



CM\891249NL.doc 3/5 PE480.838v01-00

NL

GEMOTIVEERD ADVIES

De commissie voor EU-aangelegenheden van de Bondsraad

1 februari 2012

ingevolge artikel 23g, lid 1, Bundesverfassungsgesetz juncto artikel 6 van Protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

COM(2011) 0897 def.

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning 
van concessieopdrachten

A. Standpunt

Onderhavig voorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel.

B. Motivering

Na herhaald uitstel heeft de Europese Commissie op 20 december 2011 een voorstel voor een 
richtlijn betreffende de gunning van concessieopdrachten (COM(2011)897) gepubliceerd. Het 
voorstel heeft betrekking op de gunning van concessies voor werken en diensten en werd 
tegelijk ingediend met het voorstel betreffende de herziening van Richtlijn 2004/18/EG 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten en 
Richtlijn 2004/17/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in een aantal sectoren. Concessies verschillen van overheidsopdrachten doordat bij 
concessies dienstverrichters niet van overheidswege beloond worden, maar betaald worden 
door de gebruiker van de dienst.

Met het voorstel voor een richtlijn gaat de Europese Commissie duidelijk verder dan de 
huidige rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake de regels met betrekking tot het 
verlenen van concessies.  Uit de jurisprudentie van het Hof valt af te leiden dat concessies ook 
nu reeds onderworpen zijn aan de beginselen van het primaire Europese recht (non-
discriminatie, transparantie, interne markt, concurrentie). Het Hof heeft in jurisprudentie de 
rechtsbegrippen met betrekking tot de overdracht van concessies voor diensten reeds 
geconcretiseerd en op Europese schaal reeds invulling gegeven aan bepaalde begrippen, ten 
gevolge waarvan er - anders dan de Commissie vaststelt - geen speelruimte bestaat. Ook het 
Europees Parlement heeft zich in zijn verslag over overheidsopdrachten, dat op 18 mei 2011 
in het EP met grote meerderheid werd aangenomen, uitgesproken tegen eventuele 
wetsvoorstellen met betrekking tot concessieovereenkomsten voor diensten.

De Bondsraad wil erop wijzen dat de Unie krachtens artikel 5 VEU slechts kan optreden 
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. Concessieovereenkomsten voor diensten, zoals bedoeld in het voorstel voor een 
richtlijn, houden regelmatig verband met de levering van diensten van algemeen economisch 
belang (DAEB). In het Verdrag van Lissabon (artikel 3 VEU, de artikelen 14 en 108 VWEU 
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en de protocollen 26 en 27) wordt de bijzondere betekenis van DAEB voor het bevorderen 
van de sociale en territoriale cohesie onderstreept en wordt de discretionaire bevoegdheid van 
de lidstaten op dit gebied vastgelegd. Nieuwe regelgeving op dit gebied moet daarom kritisch 
onder de loep worden genomen. Daarbij weegt vooral mee dat artikel 4, lid 2, eerste zin, VEU 
bepaalt dat de Unie de gelijkheid van de lidstaten voor de Verdragen eerbiedigt, alsmede hun 
nationale identiteit die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, 
waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur. Ingevolge de genoemde bepalingen van 
primair recht mag de lidstaten hun flexibiliteit niet ontnomen worden door een verdergaande 
handeling van secundair recht. Dienovereenkomstig draagt ook het Verdrag van Lissabon de 
lidstaten op in het kader van hun bevoegdheden  zorg te dragen voor het functioneren van de 
diensten van algemeen economisch belang (artikel 14 VWEU). Bovendien onderstreept het 
Verdrag het beginsel van gemeentelijk en lokaal zelfbestuur en erkent zelfbestuur als 
bestanddeel van de nationale identiteit (protocol nr. 9 bij het VWEU).

De sector waar concessieverlening en publiek-private partnerschappen een rol spelen, is als 
sector over het algemeen niet vergelijkbaar met andere sectoren van de economie. Dergelijke 
overeenkomsten zijn in beginsel kenmerkend voor oligopolistische of monopolistische 
markten, die niet zonder reden vallen onder de democratische invloedsfeer van staten. 
Privatisering of invoering van structuren waarbij concurrentie mogelijk is, leiden op dit 
gebied tot een hoge regeldruk. De overdracht van taken die regelmatig diensten van algemeen 
belang omvatten is bovendien problematisch omdat deze juist niet onder de algemene 
bedrijfseconomische regels behoren te vallen.  Dit betreft in de eerste plaats diensten die voor 
iedereen tegen een redelijke prijs beschikbaar behoren te zijn en die ondernemingen, als zij 
aan concurrentie onderhevig zouden zijn, vanwege te hoge kosten niet zouden kunnen 
aanbieden. In de tweede plaats gaat het om sectoren die te maken hebben met 
netwerkproblematiek en waar concurrentie tussen netwerken in economisch opzicht niet 
zinvol zou zijn en neer zou komen op een verspilling van middelen.

Tenuitvoerlegging van onderhavig voorstel kan enorme gevolgen hebben voor de structuren 
voor de uitvoering van gemeentelijke taken, met name op het gebied van gemeentelijk 
waterbeheer. Juist deze taken worden in Oostenrijk veelal door middel van lokale 
samenwerkingsvormen op gemeentelijk niveau geregeld. Met het nu ingediende voorstel voor 
een richtlijn geeft de Europese Commissie vorm aan haar plannen om waterbeheer in ieder 
geval gedeeltelijk te liberaliseren. Voor directe openstelling van de markten ontbreekt het 
echter nog altijd aan politieke wil in de lidstaten en in het Europees Parlement. Daarom wordt 
gebruik gemaakt van het instrument van het mededingingsrecht, en met name het 
aanbestedingsrecht.

De Commissie voert ter onderbouwing van de door haar voorgestelde wetgeving aan dat er 
sprake is van  "aanzienlijke verstoringen van de interne markt" en "rechtsonzekerheid en 
uitsluiting van markten" maar levert daarvoor geen bewijs. De Bondsraad wil hier verder nog 
aan toevoegen dat bij het sluiten van concessieovereenkomsten voor diensten over het 
algemeen geen publieke middelen worden aangewend, omdat de tegenprestatie niet afkomstig 
is van de overheid, maar rechtstreeks van de ontvanger van de dienst. Gelet op het voorgaande 
slaagt de Commissie er niet in op geloofwaardige wijze aan te tonen dat een wettelijke 
regeling noodzakelijk is. De eenzijdige markteconomische wijze waarop het instrument is 
vormgegeven en een dermate gedetailleerde regeling, vallen niet te verdedigen. Aanvullende 
bepalingen inzake technische specificaties, selectiecriteria en publicatievereisten zouden 
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leiden tot een onevenredig zware administratieve last.


