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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je leta 2011 v poročilu Heide Rühle izrazil kritične pomisleke v zvezi z 
zahtevami za morebitni pravni akt o koncesijah. 
Predlog Komisije pa je, ravno nasprotno, odprl številne nove probleme. 

Naloge države

Država ljudem na vseh ravneh upravljanja zagotavlja storitve in blago. 
Gre za različne vrste blaga in storitev – na primer obveznost zagotavljanja univerzalne 
storitve, socialne storitve splošnega pomena, storitve splošnega gospodarskega pomena in 
storitve v javnem interesu1. Ločiti jih je težko, tako da morajo to kasneje pogosto storiti 
sodišča. Predlog pa ne ločuje med njimi. 

Da država izpolni svoje naloge, jih pogodbeno preda v izvajanje v okviru javnih naročil, 
deloma kot koncesije. Predlog pa ne samo da tega ne razmejuje, temveč uvaja še dodatna 
izključujoča merila.

Po členu 14 PDEU in njenem protokolu št. 26 lokalni, regionalni in nacionalni organi 
samostojno odločajo, ali bodo blago in storitve splošnega pomena zagotavljali sami ali bodo 
njihovo izvajanje prepustili komu drugemu – na ta način je v ospredju oskrba človek, ne pa 
merila notranjega trga. V ta namen pa bi bilo treba natančno opredeliti področje uporabe. 

Organi na vseh ravneh upravljanja države prevzemajo naloge in sledijo zastavljenim ciljem, ki 
zagotavljajo javno dobro, sobivanje in kohezijo. 
Organi odločanja so zaradi širokega nabora razpisnih meril stisnjeni v primež, saj so njihove 
odločitve omejene. 
V predlogu je namreč navedeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, 
tako da bi mogli poleg cene in stroškov upoštevati tudi nekatera „tehnična“ merila. Odločanje 
o podelitvi naročila je s tem zoženo, kajti javni organi s finančnimi težavami bi utegnili biti 
prisiljeni oddati javno naročilo, saj so plače javnih uslužbencev pogosto višje kot plače 
delavcev v zasebnih podjetjih. 
Namen direktive o podeljevanju koncesij ni, da bi izsilili privatizacijo javnih služb.

Tudi vprašanje, kako oddajati javna naročila, je zoženo z omejujočimi razpisnimi merili. 

V predlogu ni ločevanja med različnimi vrstami storitev, tako da lahko ob tem vprašanju trčita 
pravica do samoodločanja in pravica do prostega opravljanja storitev. To bi lahko preprečili 
kvečjemu z izključitvijo nekaterih vrst storitev. 

Ureditev podeljevanja koncesij ni namenjena saniranju javnega proračuna. Tega ne bi smeli 
reševati s pritiski za zniževanje cen in stroškov, marveč bi morali poskrbeti za povečanje 
prihodkov.

Splošna merila 

                                               
1 Sporočilo Komisije COM(2011)0900 
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Predlagana direktiva ne zagotavlja pravne varnosti. Opredelitev koncesij je drugačna kot v 
sodni praksi Sodišča, kar bi utegnilo vplivati na njegove prihodnje odločitve. Manjka ločitev 
od drugih pogodbenih razmerij, na primer podeljevanja licenc in dovoljenj.

Merilo obvladovanja tveganj je pomanjkljivo. Če bi koncesionar, ki bi skrbel za oskrbo z 
vodo, postal nesolventen, bi morala nadaljnjo oskrbo z vodo zagotavljati država; tveganje 
torej ne bo v celoti prešlo na koncesionarja.

Preglednost in nezapletenost postopkov nista zagotovljeni. 

Trajanje in veljavnost teh določb sta nejasna, določene niso niti prihodnje zahteve in 
morebitne potrebe po ponovnem dogovarjanju. 

Zagotavljanje kakovosti in merilo nižje cene sta si v navzkrižju. 

Zaposlovanje in socialne zadeve 

Izkušnje kažejo, da merilo nižje cene uvaja nesorazmeren pritisk na število zaposlenih v 
zadevnem podjetju in pri podizvajalcih ter na njihove delovne pogoje, kar je v nasprotju s 
horizontalno socialno klavzulo iz člena 9 PDEU. 
Merilo najboljše ekonomske ponudbe vsebuje tudi spodbujanje socialnih meril, ne zajema pa 
spoštovanja določbe o skladnosti s tarifami in drugih meril. Na ta način konkurenca zbija cene 
na plečih delavcev. 

Pri spoštovanju meril je zajeto tudi spoštovanje nacionalnih in evropskih delovnih standardov. 
Nacionalni standardi morajo biti vsekakor skladni z evropskim pravom. S tem je dejansko 
izključeno upoštevanje načela enakega plačila za enako delo na primerljivem delovnem 
mestu.

Manjka izrecna določba, da se nobeni državi ne sme onemogočati izvajanja konvencije 
Mednarodne organizacije dela C 94 in da se od vseh držav članic zahteva spoštovanje te 
konvencije. 

Socialne storitve so tesno povezane z življenjem in zdravjem ljudi, predvsem na lokalni ravni. 
Morali bi jih torej popolnoma izvzeti, prav tako pa tudi storitve, ki jih zagotavljajo sindikalna 
združenja.

Spoštovanje zavezujočih delovnih pogojev je pri podizvajalcih pogosto težko doseči; v 
besedilu manjka skupna in solidarna odgovornost glavnega podjetja.

******

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da predlaga zavrnitev predloga Komisije.


