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Ärende: Motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över 
ovannämnda förslag.
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Förbundsrådets EU-utskott beslutade vid sitt sammanträde den 1 februari 2012 angående 
behandlingen av EU:s lagstiftningsförslag

COM(2011) 897 slutlig

förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner
(67819/EU XXIV.GP)

i enlighet med artikel 23g.1 i Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (lag om förbundsstatens 
författning) jämförd med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna att anta det bifogade motiverade yttrandet.

Bilaga

MOTIVERAT YTTRANDE

från förbundsrådets EU-utskott

av den 1 februari 2012

i enlighet med artikel 23g.1 i Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (lag om förbundsstatens 
författning) jämförd med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna över

COM(2011) 897 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner

A. Yttrande

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.

B. Motivering

Efter det att datumet för offentliggörandet ändrats vid flera tillfällen lade kommissionen den 
20 december 2011 fram ett förslag till direktiv om tilldelning av koncessioner 
(COM(2011)0897). Detta förslag omfattar tilldelning av tjänstekoncessioner och koncessioner 
för bygg- och anläggningsarbeten och antogs samtidigt som förslagen om ändring av direktiv 
2004/18/EG om samordning vid offentlig upphandling och direktiv 2004/17/EG 
(försörjningsdirektivet). Den väsentliga skillnaden mellan koncessioner och offentlig 
upphandling är att tjänsteleverantörerna när det gäller koncessioner inte får betalt med 
allmänna medel utan finansierar sin verksamhet direkt via dem som utnyttjar tjänsten.

Med sitt förslag till direktiv går kommissionen på ett tydligt sätt längre än hittillsvarande 
rättspraxis från domstolen i fråga om bestämmelserna om tilldelning av koncessioner. Av 
domstolens rättspraxis framgår det redan idag klart att koncessioner omfattas av principerna 
för EU:s primärrätt (icke-diskriminering, insyn, inre marknad och konkurrens). Domstolen har 
redan tidigare på ett tillräckligt sätt konkretiserat överföringen av tjänstekoncessioner och 
begrepp som gäller i hela unionen. Det föreligger således inte något juridiskt vakuum av det 
slag som kommissionen tycker sig se. I denna anda uttalade sig också Europaparlamentet i sitt 
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betänkande om offentlig upphandling, som antogs med stor majoritet i kammaren den 
18 maj 2011, mot en EU-rättsakt om tjänstekoncessioner.

Principiellt hänvisar förbundsrådet till artikel 5 i EU-fördraget, enligt vilken Europeiska 
unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet får vidta en åtgärd endast om och 
i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på 
grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå. Tjänstekoncessionerna, som också omfattas av förslaget till direktiv, har 
regelbundet samband med tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
I Lissabonfördraget (artikel 3 i EU-fördraget, artiklarna 14 och 108 i EUF-fördraget samt 
protokollen nr 26 och 27) betonades den särskilda betydelse som tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse har för att främja den sociala och territoriella sammanhållningen. Vidare 
fastställdes ett utrymme för medlemsstaternas eget skön. Därför måste man se kritiskt på nya 
bestämmelser på detta område. Detta gäller särskilt med tanke på artikel 4.2 första meningen i 
EU-fördraget, där följande föreskrivs: ”Unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför 
fördragen samt deras nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och 
konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det lokala och regionala självstyret.” På grundval 
av de citerade primärrättsliga bestämmelserna får man inte beröva medlemsstaterna deras 
flexibilitet genom en sekundärrättsakt som skjuter över målet. På motsvarande sätt fastställs 
också i Lissabonfördraget ett ansvar för medlemsstaterna att inom ramen för sina 
befogenheter sörja för att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse fungerar (artikel 14 i 
EUF-fördraget). Samtidigt betonas i fördraget principen om kommunalt och lokalt självstyre, 
som erkänns vara en del av den nationella identiteten (protokoll nr 9 till EUF-fördraget).

Det område som berörs av tilldelning av koncessioner och offentlig-privata partnerskap kan i 
regel inte jämföras med näringslivets övriga sektorer. Principiellt kännetecknar sådana avtal 
marknader som fungerar som oligopol eller monopol och som inte utan anledning är 
förbehållna det statliga, demokratiska inflytandet. Privatisering eller införande av 
konkurrensliknande strukturer medför på detta område ett stort regleringsbehov. Överföringen 
av uppdrag som ofta omfattar tjänster av allmänt intresse är problematisk även av den 
anledningen att det just inte är meningen att de ska omfattas av de allmänna 
företagsekonomiska bestämmelserna. Detta berör å ena sidan tjänster som ska stå till allas 
förfogande till en rimlig kostnad och som ett konkurrensutsatt företag inte skulle erbjuda på 
grund av bristande kostnadstäckning. Å andra sidan rör det sig om sektorer som kännetecknas 
av nätproblematik. En konkurrens mellan näten vore här nationalekonomiskt sett inte 
meningsfull, utan skulle kunna jämställas med resursslöseri.

Om förslaget genomfördes skulle detta kunna få avsevärda följder för strukturerna för 
kommunernas tillhandahållande av tjänster, framför allt på området för den kommunala 
vattenförvaltningen. På detta område är det särskilt i Österrike vanligt att dessa uppdrag utförs 
i samarbete mellan kommuner, särskilt via kommunförbund. Med sitt nu framlagda förslag till 
direktiv fortsätter kommissionen med sina planer på att åtminstone delvis avreglera 
vattenområdet. Precis som tidigare saknas dock både i medlemsstaterna och i 
Europaparlamentet den politiska viljan att direkt öppna marknaderna. Därför använder man 
sig av konkurrensrätten och framför allt lagstiftningen om offentlig upphandling som 
styrmedel.
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I motiveringen till rättsakten skriver kommissionen om ”allvarliga snedvridningar av den inre 
marknaden” och ”den bristande rättssäkerheten och avskärmningseffekterna på marknaden”, 
men dessa påståenden beläggs inte. Inte minst ska det påpekas att man i samband med 
ingåendet av avtal om tjänstekoncessioner i regel inte använder några allmänna medel, 
eftersom motprestationen inte erläggs av den offentliga sektorn utan direkt av dem som 
utnyttjar tjänsterna. Mot denna bakgrund förmår kommissionen inte på något begripligt sätt 
förklara varför det behövs reglering. Det är obegripligt att rättsakten är ensidigt 
marknadsekonomiskt inriktad och att man planerar en så detaljerad reglering: Ytterligare 
bestämmelser om tekniska specifikationer, urvalskriterier och krav på offentliggörande skulle 
medföra en oproportionellt stor byråkrati.


