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Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van 
opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten
(COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))

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 Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies

Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende het gunnen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (COM(2011)895 def.), dat in 
verslag 2011/12:FiU45 van de Commissie financiën werd behandeld, is door de Rijksdag 
getoetst op zijn verenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel.

De Rijksdag is ingenomen met het voorstel van de Commissie en staat in het algemeen 
positief tegenover een herziening van de richtlijn die in veel opzichten in overeenstemming is 
met het antwoord van Zweden op het groenboek dat aan de herziening ten grondslag ligt. 
Evenals de regering is de Rijksdag van mening dat de onderdelen van het voorstel die 
betrekking hebben op toezicht en bijstand belangrijk zijn. De Rijksdag is van oordeel dat het 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten is om een systeem voor toezicht op te zetten, 
alsmede kenniscentra voor ondersteuning en bijstand. Op die manier kunnen de lidstaten 
kiezen voor de vorm die het beste aansluit bij hun respectieve grondwet. Het valt onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om te bepalen hoe zij hun instanties organiseren en er is 
derhalve geen reden om op EU-niveau voor te schrijven welke organisatorische maatregelen 
er in de lidstaten moeten worden genomen.

Doeltreffende systemen voor toezicht en kenniscentra kunnen het best worden gerealiseerd 
door middel van nationale regels. Iedere lidstaat heeft zijn eigen specifieke constitutionele 
traditie. Om die reden is de Rijksdag van mening dat die delen van het voorstel die betrekking 
hebben op toezicht, opleiding, bijstand en ondersteuning met betrekking tot aanbestedende 
diensten en ondernemingen in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel.

De Rijksdag stelt zich op het standpunt dat de Commissie met een herzien voorstel zou 
moeten komen dat op dezelfde leest geschoeid is als het huidige voorstel, maar dat zodanig 
gewijzigd is dat de systemen voor toezicht en de kenniscentra voor ondersteuning en bijstand 
niet op EU-niveau worden geregeld.


