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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(28/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

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.

Som bilag fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Forbundsrådet Drucksache 874/11 (afgørelse)

02.03.12

Afgørelse
fra Forbundsrådet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter

COM(2011) 897 endelig; Rådsdok. 18960/11

Forbundsrådet vedtog på sit 893. møde den 2. marts 2012 i henhold til artikel 12, litra b), i 
traktaten om den Europæiske Union følgende udtalelse:

1. Forbundsrådet finder, at forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. I 
henhold til EU-traktatens artikel 5, stk. 3, må Unionen på de områder, der ikke hører ind 
under dens enekompetence, kun handle, hvis og i det omfang målene for den påtænkte 
handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt 
eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre 
kan nås på EU-plan.

2. Efter Forbundsrådets opfattelse er de betænkeligheder, det senest gav udtryk for i 
udtalelsen af 11. februar 2011 om akten for det indre marked ((BR-Drucksache 698/10 
(afgørelse)), ikke blevet ryddet af vejen med det forelagte direktivforslag, og 
Forbundsrådet kan derfor ikke acceptere forslaget.

3. Koncessionskontrakter om tjenesteydelser er i henhold til artikel 17 i direktiv
2004/18/EF (udbudsdirektivet) og artikel 18 i direktiv 2004/17/EF
(forsyningsvirksomhedsdirektivet) efter en bevidst afgørelse fra EU-lovgivers side holdt 
uden for anvendelsesområdet for reglerne om offentlige kontrakter. Dette er navnlig 
sket for at tage hensyn til de særlige kendetegn ved koncessionskontrakter om 
tjenesteydelser i de enkelte medlemsstater og for at give de ordregivende myndigheder
og kontrahenterne mulighed for en vis fleksibilitet.

4. Kommissionen har ikke i tilstrækkelig grad godtgjort, at der er behov for 
sekundærretlige regler om koncessionskontrakter om tjenesteydelser på EU-plan. Der er 
ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for en alvorlig konkurrenceforvridning eller 
en markedsafskærmning, som Kommissionen begrunder sit direktivforslag med. 
Kommissionen har ikke dokumenteret, at andelen af tjenesteydelseskoncessioner til 
offentlig-private partnerskaber i de seneste år skulle have udviklet sig negativt, og at en 
sådan udvikling skulle være årsag til de påståede mangler.

5. Også Europa-Parlamentet har i sine beslutninger, senest af 25. oktober 2011 
(2011/2048(INI)), udtrykkeligt fastslået, at der hidtil ikke kan konstateres nogen 
alvorlig konkurrenceforvridning eller markedsafskærmning. Det har derfor ikke anset en 
retsakt om koncessionskontrakter om tjenesteydelser for nødvendig.
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6. Koncessionskontrakter om tjenesteydelser bliver heller ikke i dag tildelt i et retligt 
tomrum. Principperne for sådanne kontrakter, som er afledt af de i primærretten 
forankrede grundlæggende frihedsrettigheder, er blevet præciseret i EU-Domstolens 
praksis og i meddelelser fra Kommissionen. De ordregivende myndigheder ved således,
hvilke hovedprincipper de skal overholde ved tildelingen af koncessionskontrakter om 
tjenesteydelser. Der gælder herefter krav om ligebehandling, ikkeforskelsbehandling og 
gennemsigtighed. En regulering på EU-plan ville desuden stride mod EU’s bestræbelser 
på at forenkle EU-reglerne om offentlige kontrakter og afskaffe bureaukrati og mindske 
de administrative byrder.

7. De principper, der er afledt af de primærretlige regler, gælder på samme måde i alle 
medlemsstaterne. Deres anvendelse sikres af EU-Domstolen, der i henhold til EU-
traktatens artikel 19, stk. 1, andet punktum, har til opgave at sikre overholdelse af lov og 
ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne.

8. Med Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, er EU’s muligheder for 
at indføre generelle regler om koncessionskontrakter om tjenesteydelser, som også 
gælder for kommunerne, blevet yderligere indskrænket. EU skal nemlig i henhold til 
EU-traktatens artikel 4, stk. 2, første punktum, respektere medlemsstaternes nationale 
identitet, som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og 
forfatningsmæssige strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre. Desuden fastslår 
artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 i Lissabontraktaten de nationale, regionale og 
lokale myndigheders vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, 
udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse så tæt på 
brugernes behov som muligt. Denne særlige beskyttelse af det kommunale selvstyre 
skal tages i betragtning i forbindelse med tildeling af koncessionskontrakter om 
tjenesteydelser, således at kommunernes muligheder for at udforme og forhandle 
kontrakter bibeholdes, og navnlig således at der tages særligt hensyn til spørgsmål om 
kommunale forsyningspligtydelser.

9. Også selv om man som Kommissionen af lovgivningsmæssige årsager ønsker at indføre 
rammebestemmelser for tildeling af koncessionskontrakter om tjenesteydelser, er det 
uforståeligt, hvorfor reglerne i direktivforslaget skal være langt mere omfattende end de 
nugældende regler om koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder. De af 
Kommissionen foreslåede regler om tekniske specifikationer, udvælgelseskriterier, 
tildelingskriterier og krav om offentliggørelse medfører uforholdsvist meget arbejde. De 
er kontraproduktive i forhold til den målsætning om at fremme offentlig-private 
partnerskaber, som Kommissionen forfølger med sit direktivforslag. Det er 
tilstrækkeligt med regler på nationalt eller regionalt plan på baggrund af EU-traktatens 
artikel 5, stk. 3.

10. Redningstjenesten hører under delstaternes enekompetence. Den er af historiske årsager 
reguleret meget forskelligt inden for rammerne af det føderale system. I nogle delstater 
er der en logisk og også begrebsmæssigt betydelig og systembetinget sammenkobling af 
redningstjenesten og civilbeskyttelsen, som ikke kan ophæves. Det er absolut 
nødvendigt at fastholde denne sammenkobling for at garantere den indre sikkerhed. 
Dette kan imidlertid kun ske, hvis koncessionskontrakter om tjenesteydelser, der hidtil
ikke har skullet sendes i udbud, også bliver undtaget fra en generel udbudspligt for 
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redningstjenesten. 

Redningstjenesten og civilbeskyttelsens opretholdelse af den indre sikkerhed er en af 
kerneopgaverne i forbindelse med forsyningspligtydelser. Et offentligt udbud ud fra 
hensynet til minimering af omkostningerne og andre aspekter af reglerne om offentlige 
kontrakter ville føre til, at kontaktfladerne mellem redningstjenesten og 
civilbeskyttelsen også bliver kommercialiseret. Resultatet heraf ville være massive 
kvalitetsforringelser. Desuden ville man også herved sætte spørgsmålstegn ved det i 
Tyskland meget omfattende element af frivilligt arbejde inden for rammerne af dette 
sammenkoblede civilbeskyttelsessystem. 

Der anmodes derfor om, at der arbejdes for, at redningstjenesten medtages blandt 
undtagelserne i artikel 8, stk. 5, i direktivforslaget.


