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Utskottet för rättsliga frågor

7.3.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0028/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från det tyska 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 tyska förbundsrådet över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

Förbundsrådets trycksak 874/11 (beslut)

2.3.2012

Beslut

av förbundsrådet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner

COM(2011)0897, rådsdokument 18960/11

Vid sitt 893:e sammanträde den 2 mars 2012 antog förbundsrådet följande yttrande i enlighet 
med artikel 12 b i EU-fördraget:

1. Förbundsrådets uppfattning är att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 
eftersom artikel 5.3 i EU-fördraget föreskriver att 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.

2. Förbundsrådet anser att de betänkligheter som det gett uttryck för, senast i sitt yttrande 
av den 11 februari 2011 om inremarknadsakten (förbundsrådets trycksak 698/10 
(beslut)), kvarstår, och förkastar därför förslaget.

3. EU:s lagstiftare har fattat ett medvetet beslut om att upphandlingsrätten inte ska 
tillämpas på tjänstekoncessioner, i enlighet med artikel 17 i direktiv 2004/18/EG 
(direktiv om samordning vid offentlig upphandling) och artikel 18 i 
direktiv 2004/17/EG (försörjningsdirektivet). Detta beslut fattades i synnerhet för att ta 
hänsyn till tjänstekoncessionernas särskilda karaktär i de olika medlemsstaterna och för 
att ge de upphandlande myndigheterna och uppdragstagarna ett visst handlingsutrymme.

4. Kommissionen gör inte tillräckligt klart att en sekundärrättslig EU-reglering av 
tjänstekoncessioner är nödvändig, och det finns hittills inte tillräckliga belägg för vare 
sig någon allvarlig snedvridning av konkurrensen eller någon avskärmning av 
marknaden, som enligt kommissionen skulle motivera förslaget till direktiv. 
Kommissionen presenterar inte några belägg för att tjänstekoncessionernas andel av de 
offentlig-privata partnerskapen skulle ha minskat under de senaste åren och att den 
utvecklingen skulle kunna härledas till de brister som kommissionen påstår finns.

5. Även Europaparlamentet har i sina resolutioner uttryckligen, senast den 
25 oktober 2011 (2011/2048(INI), konstaterat att det hittills inte föreligger någon 
märkbar allvarlig snedvridning av konkurrensen eller avskärmning av marknaden och 
att en rättsakt om tjänstekoncessioner därför inte är nödvändig.

6. Det är inte så att tilldelningen av tjänstekoncessioner i dag omfattas av ett juridiskt 
vakuum. I stället är det så att de omfattas av grundläggande principer som grundar sig 
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på de primärrättsligt förankrade grundläggande friheterna och som konkretiseras 
ytterligare genom EU-domstolens rättspraxis och kommissionens meddelanden, vilket 
betyder att de upphandlande myndigheterna måste följa de grundläggande principerna 
för tilldelning av tjänstekoncessioner. Därutöver måste likabehandling, 
icke-diskriminering och insyn garanteras. En EU-reglering skulle dessutom vara i strid 
med EU:s ansträngningar för att förenkla bestämmelserna om tilldelning samt minska 
byråkratin och den administrativa bördan.

7. De principer som grundar sig på de primärrättsliga bestämmelserna gäller på samma sätt 
i samtliga medlemsstater. EU-domstolen, som enligt artikel 19.1 andra meningen i 
EU-fördraget ska säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av 
fördragen, ska se till att dessa principer följs.

8. Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, begränsades än en 
gång EU:s handlingsutrymme vad gäller införandet av en allmän reglering av 
tjänstekoncessioner som även ska omfatta kommunerna. EU ska nämligen, enligt 
artikel 4.2 första meningen i EU-fördraget, respektera medlemsstaternas nationella 
identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, 
inbegripet det lokala och regionala självstyret. Dessutom föreskriver artikel 14 i 
EUF-fördraget och protokoll nr 26 till Lissabonfördraget att i synnerhet de lokala 
myndigheterna ska ha en avgörande roll och stort handlingsutrymme när det gäller att 
tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som i 
möjligaste mån tillgodoser användarnas behov. Detta särskilda skydd för det 
kommunala självstyret måste beaktas i samband med tilldelning av tjänstekoncessioner, 
så att kommunerna ges handlingsutrymme när det gäller utformning och förhandling 
och så att i synnerhet vikten av kommunala tjänster av allmänt intresse beaktas.

9. Även om man, likt kommissionen, förespråkar att tilldelningen av tjänstekoncessioner 
bör regleras av ordningsskäl är det obegripligt varför direktivets bestämmelser måste gå 
så mycket längre än de befintliga bestämmelserna om byggkoncessioner. De 
bestämmelser som kommissionen föreslår beträffande tekniska specifikationer, 
urvalskriterier, tilldelningskriterier och krav på offentliggörande medför en 
oproportionellt omfattande byråkrati, och de är kontraproduktiva med tanke på att 
kommissionens förslag till direktiv syftar till att främja offentlig-privata partnerskap. En 
reglering på nationell eller regional nivå är tillräcklig mot bakgrund av artikel 5.3 i 
EU-fördraget.

10. När det gäller räddningstjänster har de tyska delstaterna exklusiv behörighet, och 
traditionellt regleras dessa tjänster på väldigt olika sätt inom det federala systemet. I 
några delstater finns det en logisk och begreppsmässigt viktig koppling mellan 
räddningstjänsten och civilskyddet, och denna koppling är dessutom systemgrundad och 
därmed omöjlig att bortse från. För att värna den inre säkerheten är det absolut 
nödvändigt att man upprätthåller ett sådant sammanlänkat system. Detta kan emellertid 
endast garanteras om tjänstekoncessioner som hittills inte har behövt vara föremål för 
upphandling också omfattas av ett undantag från ett generellt krav på upphandling av 
räddningstjänster.

Räddningstjänstens och civilskyddets upprätthållande av den inre säkerheten är en 
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central uppgift för tjänsterna av allmänt intresse. Ett öppet anbudsförfarande som ska ta 
hänsyn till aspekter som rör kostnadsminimering och andra tilldelningsrelaterade 
aspekter skulle medföra att kopplingen mellan räddningstjänst och civilskydd också 
skulle kommersialiseras, vilket skulle leda till enorma kvalitetsmässiga försämringar. 
Dessutom skulle det äventyra det mycket omfattande inslaget av frivilligarbetet inom 
detta sammanlänkade civilskyddssystem i Tyskland.

Därför ber vi att ni verkar för att räddningstjänster tas upp bland de undantag som 
föreskrivs i artikel 8.5 i det föreslagna direktivet.


