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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over 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 een gemotiveerd advies doen toekomen aan de voorzitters van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie waarin zij uiteenzetten waarom het betrokken 
ontwerp volgens hen niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

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

Bijgaand ter informatie een met redenen omkleed advies van de Duitse Bondsraad aangaande 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Duitse Bondsraad Circulaire 874/11 (Besluit)

02.03.12

Besluit
van de Bondsraad

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

COM(2011) 897 definitief; Raadsdocument 18960/11

De Bondsraad heeft op zijn 893e vergadering van 2 maart 2012 overeenkomstig artikel 12, 
letter b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) het volgende advies 
goedgekeurd:

1. De Bondsraad is van oordeel dat het voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig artikel 5, lid 3 VEU treedt de Unie namelijk alleen op op de gebieden 
die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen 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. De Bondsraad is van mening dat zijn in het advies van 11 februari 2011 over de Single 
Market Act (BR-circulaire 698/10 (Besluit)) geuite bedenkingen in het voorgelegde 
voorstel voor een richtlijn overeind blijven, en wijst het voorstel derhalve af.

3. Momenteel worden concessies voor diensten overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 
2004/18/EG (de aanbestedingsrichtlijn)  en artikel 18 van Richtlijn 2004/17/EG (de 
sectorenrichtlijn) door de EU-wetgever bewust uitgezonderd van de werkingssfeer van 
het aanbestedingsrecht. Dit voornamelijk om recht te doen aan de bijzonderheden van 
de concessies voor diensten in de afzonderlijke lidstaten en de aanbestedende diensten 
en de begunstigden een zekere flexibiliteit te gunnen.

4. De Commissie maakt onvoldoende aannemelijk dat een regeling van afgeleid recht 
inzake concessies voor diensten op Europees niveau vereist is. Tot dusver is 
onvoldoende bewezen dat sprake is van zwaarwegende verstoringen van de concurrentie 
of een afscherming van de markt, waarmee de Commissie haar voorstel voor een 
richtlijn motiveert. De Commissie levert geen bewijs dat het aandeel concessies voor 
diensten in publiek-private partnerschappen zich de laatste jaren negatief ontwikkeld 
heeft en dat een dergelijke ontwikkeling oorzakelijk verband zou houden met de 
gebreken die zij constateert.

5. Ook het Europees Parlement heeft in zijn resoluties, waaronder recentelijk in de 
resolutie van 25 oktober 2011 (2011/2048(INI), uitdrukkelijk vastgesteld dat tot op 
heden nog geen sprake is van zwaarwegende verstoringen van de concurrentie of 
afscherming van de markt. Daarom achtte het Parlement de vaststelling van wetgeving 
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inzake concessieovereenkomsten voor diensten niet noodzakelijk.

6. Ook nu worden concessies voor diensten niet in een juridisch vacuüm gegund. De 
beginselen die van toepassing zijn op concessies voor diensten zijn afgeleid van de in de 
primaire wetgeving vastgelegde fundamentele vrijheden en nader geconcretiseerd in de 
arresten van het Europees Hof van Justitie en in de mededelingen van de Commissie. 
Voor de aanbestedende diensten zijn daarmee de essentiële beginselen van de gunning 
van concessies voor diensten vastgelegd. Gelijke behandeling, non-discriminatie en 
transparantie moeten op grond van deze beginselen gegarandeerd worden. Een regeling 
op Europees niveau zou in tegenspraak zijn met het streven van de EU naar 
vereenvoudiging van de Europese aanbestedingsregels en terugdringing van de 
bureaucratie en de administratieve lasten.

7. De uit de bepalingen van primair recht afgeleide beginselen zijn in alle lidstaten van 
toepassing. Het Hof van Justitie verzekert op grond van artikel 19, lid 1, 2e zin, de 
eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Verdragen en 
waarborgt de naleving van deze beginselen.

8. De speelruimte van de EU om een algemene regeling inzake concessies voor diensten 
vast te stellen die ook voor lokale overheden geldt, is met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 verder ingeperkt. Op grond van artikel 4, lid 
2, eerste zin VEU dient de Unie de nationale identiteit van alle lidstaten te eerbiedigen 
die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor 
regionaal en lokaal zelfbestuur. Bovendien spelen uit hoofde van artikel 14 VEU en 
Protocol nr. 26 bij het Verdrag van Lissabon vooral lokale autoriteiten een belangrijke 
rol en beschikken zij over een ruime discretionaire bevoegdheid bij het bepalen hoe 
diensten van algemeen economisch belang verricht, te doen verricht en georganiseerd 
kunnen worden op een manier die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de 
behoeften van de gebruikers; Deze bijzondere bescherming van het lokaal zelfbestuur 
moet bij de gunning van concessies voor diensten zodanig in aanmerking worden 
genomen dat de speelruimte van lokale overheden bij de organisatie en de 
onderhandelingen behouden blijft, en dat met name rekening wordt gehouden met de 
belangen van de lokale diensten van algemeen belang.

9. Ook wanneer om redenen van regulering wordt gepleit voor een regelgevend kader voor 
de gunning van concessies voor diensten, zoals de Commissie doet, is niet duidelijk 
waarom de regeldichtheid van de voorgestelde richtlijn de huidige regelgeving voor 
concessies voor werken ver te boven moet gaan. De door de Commissie voorgestelde 
regelgeving inzake technische specificaties, selectiecriteria, gunningscriteria en 
vereisten omtrent bekendmaking is buitengewoon belastend. In het licht van het doel dat 
de Commissie in haar voorgestelde richtlijn nastreeft, te weten de bevordering van 
publiek-private partnerschappen, is deze regelgeving contraproductief. Gezien artikel 5, 
lid 3 VEU is een regeling op nationaal of regionaal niveau voldoende.

10. De medische hulpdiensten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de deelstaten. 
Deze diensten zijn in het federale systeem van oudsher heel verschillend georganiseerd. 
In sommige deelstaten bestaat een logisch en tevens significant en onlosmakelijk 
verband tussen medische hulpdiensten en diensten voor rampenbestrijding. Met het oog 
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op de waarborging van de binnenlandse veiligheid is het van essentieel belang dat deze 
banden in tact blijven. Dit is alleen mogelijk wanneer wordt afgezien van een algemene 
aanbesteding van de medische hulpdiensten, ook bij concessies voor diensten die tot 
nog toe niet verplicht aanbesteed hoeven te worden.

Handhaving van de binnenlandse veiligheid door de medische hulpdiensten en de 
diensten voor rampenbestrijding is een kerntaak van de diensten van algemeen belang. 
Een openbare aanbesteding vanuit het oogpunt van kostenbesparing en andere 
aanbestedingsrechtelijke aspecten zou tot gevolg hebben dat ook de banden tussen 
medische hulpdiensten en diensten voor rampenbestrijding commercieel worden. 
Uiteindelijk leidt dit tot een enorm verlies aan kwaliteit. Bovendien zou het in Duitsland 
zeer belangrijke vrijwillige element van deze onderling verbonden diensten voor civiele 
bescherming ter discussie komen te staan.

Daarom vraagt de Bondsraad de medische hulpdiensten op te nemen in de lijst 
uitzonderingen van artikel 8, lid 5, van de voorgestelde richtlijn.


