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Ärende: Motiverat yttrande från den spanska deputeradekammaren och den spanska 
senaten 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 den spanska deputeradekammaren och 
den spanska senaten över ovannämnda förslag.
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BILAGA

MOTIVERAT YTTRANDE 1/2012 FRÅN DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR 
EU-FRÅGOR AV DEN 6 MARS 2012 OM OFÖRENLIGHET MED 
SUDSIDIARITETSPRINCIPEN VAD GÄLLER EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRSLAG TILL DIREKTIV OM TILLDELNING AV KONCESSIONER 
(TEXT AV BETYDELSE FÖR EES) [CОМ(2011)0897] [2011/0437 (COD)] 
{SEK(2011)1588} {SEK(2011)1589}.

BAKGRUND

A. I det protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som 
fogats till Lissabonfördraget från 2007 och som trädde i kraft den 1 december 2009, fastställs 
ett förfarande för att de nationella parlamenten ska kunna kontrollera att EU:s 
lagstiftningsinitiativ är förenliga med subsidiaritetsprincipen. Protokollet har införlivats i 
spansk lagstiftning genom lag 24/2009 av den 22 december 2009 om ändring av lag 8/1994 av 
den 19 maj 1994. Det är i synnerhet de nya artiklarna 3 j, 5 och 6 i lag 8/1994 som utgör den 
rättsliga grunden för denna rapport.

B. Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner (text 
av betydelse för EES) [CОМ(2011)0897] [2011/0437 (COD)] {SEK(2011)1588} 
{SEK(2011)1589}har antagits av kommissionen och översänts till de nationella parlamenten 
som har åtta veckor på sig för att kontrollera huruvida initiativet är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen, närmare bestämt fram till den 7 mars 2012.

C. Presidiet och talespersonerna för den gemensamma kommittén för EU-frågor antog 
den 15 februari 2012 en överenskommelse om att gå vidare med granskningen av nämnda 
EU-lagstiftningsinitiativ, med ledamoten D. José López Garrido som föredragande, samtidigt 
som man begärde att regeringen skulle utfärda en rapport i enlighet med artikel 3 j i 
lag 8/1994.

D. Det har inkommit inlagor från parlamenten i de autonoma regionerna Baskien, Aragonien 
och Extremadura, i vilka det ifrågasätts om det granskade EU-lagstiftningsinitiativet är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen.

E. Vid sitt sammanträde den 6 mars 2012 antog den gemensamma kommittén för EU-frågor 
följande

YTTRANDE

1. Enligt artikel 5.1 i fördraget om Europeiska unionen ska principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet styra utövandet av unionens befogenheter. I artikel 5.3 i samma fördrag anges 
det att ”enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet 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”.
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2. I den rättsliga grunden till det analyserade lagstiftningsinitiativet åberopas de allmänna 
principerna i artikel 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om ”samordning 
av medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra författningar om inledande och 
utövande av förvärvsverksamhet som egenföretagare” samt förfarandena enligt artiklarna 62 
och 114 i samma fördrag om ”tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra 
författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera”.

3. Kommissionen motiverar åtgärden med att tilldelningen av tjänstekoncessioner för 
närvarande endast omfattas av principerna i fördraget (likabehandling, icke-diskriminering, 
öppenhet och proportionalitet) medan koncessioner avseende byggentreprenader (med 
undantag för den allmännyttiga sektorn) även delvis regleras genom olika sekundärrättsliga 
bestämmelser. 
De offentliga kontrakten omfattas i gengäld av detaljerade sekundärrättsliga bestämmelser 
(genom vilka såväl de klassiska sektorerna som den allmännyttiga sektorn regleras). Mot 
denna bakgrund hävdar kommissionen att situationen präglas av rättslig osäkerhet, hinder för 
marknadstillträde och avsaknad av lämpliga rättsliga garantier för anbudsgivarna till följd av 
att den EU-lagstiftning som reglerar koncessioner är otydlig.

Syftet med EU-lagstiftningsinitiativet sägs vara att upprätta en ram som ska främja en mer 
omfattande användning av koncessionerna, för att därigenom bidra till ekonomisk tillväxt och 
innovation. Initiativet ska inriktas på lösningar som förbättrar kvaliteten på och tillgången till 
många socialt och ekonomiskt viktiga tjänster, varigenom investeringar underlättas och 
konkurrensen vid tilldelning av koncessioner ökar, vilket i sin tur ökar affärsmöjligheterna för 
företagen i EU och främjar innovationer.

Jämsides med förslaget läggs det fram två andra förslag om ändring av de gällande direktiven 
om offentlig upphandling.

4. Förslaget påverkar inte EU:s budget.

5. Förslaget avser ett område där befogenheterna delas mellan EU och medlemsstaterna. 
Därför gäller subsidiaritetsprincipen.

På de områden där unionen inte har exklusiv befogenhet ska den enligt subsidiaritetsprincipen 
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.

Följaktligen, och eftersom unionens åtgärd betraktas som ett undantag, är det unionen som 
med så mycket upplysningar, detaljer och argument som möjligt ska motivera att det 
föreligger ett problem som påverkar grundprinciperna för EU:s rättsordning (icke-
diskriminering, öppenhet, den inre marknaden och konkurrens) och dessutom att den 
föreslagna åtgärden till form och innehåll inte går längre än nödvändigt för att uppnå 
fördragets innehåll, dvs. att den inte heller bryter mot proportionalitetsprincipen.
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Ett precedensfall som inte får förbises här är Europaparlamentets resolution om 
modernisering av offentlig upphandling som antogs så sent som den 25 oktober 2011. 
I denna finner man följande kategoriska påståenden:

”Europaparlamentet betonar att tjänstekoncessioner inte faller inom tillämpningsområdet 
för de europeiska upphandlingsreglerna. Parlamentet påminner om att vederbörlig hänsyn 
måste tas både till komplexiteten i förfarandena och till medlemsstaternas olika rättskulturer 
och rättstraditioner när det gäller tjänstekoncessioner. Eventuella förslag till rättsakter som rör 
tjänstekoncessioner är motiverade endast om deras syfte är att avhjälpa snedvridningar 
av den inre marknadens funktion. Inga sådana snedvridningar har identifierats hittills, 
och en rättsakt om tjänstekoncessioner är därför onödig om den inte är inriktad på 
identifierbara förbättringar av den inre marknadens funktion.”

Parlamentet tillägger dessutom att ”direktiven ofta upplevs som alltför detaljerade och att 
de har blivit alltmer tekniska och komplexa, samtidigt som de rättsliga riskerna vid 
underlåtenhet att följa dessa regler har ökat avsevärt för både upphandlande myndigheter 
och leverantörer.”

Det verkar inte troligt att Europaparlamentets ytterst tydliga ståndpunkt, vilken vi helt 
instämmer i, har förändras på den korta tid som gått.

6. Vad gäller den sakliga eller faktiska grunden, dvs. att det skulle föreligga en möjlig 
snedvridning av den inre marknaden, finner vi inga fakta i vår omgivning som gör det möjligt 
för oss att bekräfta att det finns ett verkligt problem som påkallar en så djupgående åtgärd.

Kommissionen hävdar att det finns brister i rättssäkerheten på grund av att detta slags 
kontrakt är illa definierade, vilket gör det svårt att skilja mellan koncessioner och offentliga 
kontrakt samt mellan koncessioner avseende byggentreprenader och tjänstekoncessioner. Den 
gällande lagstiftningen i Spanien avseende offentlig upphandling är dock ytterst utförlig såväl 
på nationell lagstiftningsnivå som på motsvarande nivå i de autonoma regionerna liksom vad 
gäller de bestämmelser som räknas som lagar eller förordningar. Lagstiftningen i fråga är 
dessutom tydligt påverkad av gemenskapsrätten.

Såväl lag 34/2010 av den 5 augusti 2010 om ändring av lag 30/2007 av den 30 oktober 2007 
om den offentliga sektorns kontrakt som kungligt lagdekret 3/2011 av den 14 november 2011 
om antagande av den omarbetade texten till lagen om den offentliga sektorns kontrakt 
genomsyras fullt ut av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av 
den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster. Genom detta direktiv omarbetas de tidigare direktiven 
samtidigt som en rad viktiga ändringar förs in i lagstiftningen, vilket innebär en förbättring av 
kvaliteten på EU:s upphandlingslagstiftning som gör att man för första gången kan tala om en 
i verklig mening gemensam marknad för offentlig upphandling.

Vid analysen av många av de svar som lämnats i samband med den utfrågning som 
kommissionen anordnade för den konsekvensbedömning som ligger till grund för 
kommissionens uppfattning att det skulle föreligga ett marknadsproblem, framkommer det –
helt överraskande –att en majoritet av de offentliga institutionerna visar sig öppet negativa till 
denna nya lagstiftning och säger sig ha tillgång till en rättslig ram som ger tillräckliga 
garantier för principerna om öppenhet, jämlikhet och konkurrens. De menar att de lagar som 
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reglerar dessa kontrakt är klara och begripliga och att de, förutom att inte ha något behov av 
ett kommissionsingripande, inte ens upplever att ett problem existerar. (Se till exempel svaren 
från Portugals utrikeshandelsministerium eller sammanslutningen för skotska lokala 
myndigheter, eller det mer allmänt hållna men för den skulle inte mindre tydliga svaret från 
Europeiska samarbetsorganisationen för kommuner och regionala myndigheter.)

Det saknas belägg för argumentet om bristande rättssäkerhet.

7. Kommissionen anser i sin analys av förslagets konsekvenser att skillnaderna mellan de 
nationella rättssystemen vad gäller tillämpningen av bestämmelserna om tilldelning av 
koncessioner, de olika publikationsnivåerna, de olika bestämmelserna om öppenhet, 
variationen i fråga om förfaranden och de många olika urvals- och tilldelningskriterierna 
utgör ett verkligt hinder för marknadstillträde.

Vi måste återigen påminna om Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011, där det 
påpekas att ”vederbörlig hänsyn måste tas både till komplexiteten i förfarandena och till 
medlemsstaternas olika rättskulturer och rättstraditioner när det gäller tjänstekoncessioner”. 
Det råder ingen tvekan om att parlamentet gjorde detta påpekande mot bakgrund av artikel 4.2 
i fördraget om Europeiska unionen, där det framhålls att 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.

Följaktligen är det som i förslaget pekas ut som ett problem inget annat än den skilda rättsliga 
och kulturella verklighet som råder i de länder som unionen består av, som bör respekteras då 
den inte utgör något verkligt marknadshinder. Man har inte på långa vägar lyckats styrka att 
den skulle vara det.

Den tredje aspekt som enligt kommissionen kännetecknar situationens problematik är bristen 
på lämpliga rättsliga garantier för anbudsgivarna, eftersom dessa saknar möjlighet att 
överklaga i samband med offentlig upphandling. Inte heller på detta område har vi kunnat 
hitta klausuler i den spanska lagstiftningen som begränsar tillgången till ett effektivt 
rättsmedel så att parterna i en koncession kan få sina tvister avgjorda i domstol.

Den gemensamma kommittén anser att det är kommissionens uppgift att motivera de skäl som 
ligger bakom dess förslag att en delad befogenhet ska utövas av EU samt de förbättringar som 
denna åtgärd kommer att medföra i framtiden. I själva verket finns det inget som talar för att 
det verkligen föreligger ett marknadsproblem och det är också svårt att se de fördelar som 
denna åtgärd skulle föra med sig för unionen som helhet. Om en så exceptionell åtgärd som 
att denna delade befogenhet ska utövas av EU inte motiveras, kan den gemensamma 
kommittén inte avlägga en positiv rapport om initiativets förenlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

SLUTSATS

Av redovisade skäl anser den gemensamma kommittén för EU-frågor att kommissionen 
genom Europaparlamentets och rådets förslag till direktiv om tilldelning av 
koncessioner bryter mot subsidiaritetsprincipen, som fastställs i det gällande fördraget 
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om Europeiska unionen, enligt vilket det i samband med unionens ingripanden krävs en 
fullgod motivering om att den planerade åtgärdens syften inte kan uppnås av 
medlemsstaterna, vare sig på regional eller lokal nivå.


