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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Austrijos Federacinės Tarybos pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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Austrijos Federacinės Tarybos ES reikalų komitetas, 2012 m. vasario 1 d. posėdyje apsvarstęs 
šį pasiūlymą dėl ES teisės akto:

COM(2011) 897 galutinis.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo
(67819/EU XXIV.GP),

pagal Austrijos Konstitucijos (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 1 dalį ir 
atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį priėmė pagrįstą nuomonę (ji pridedama).

Priedas
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Austrijos Federacinės Tarybos ES reikalų komiteto 

2012 m. vasario 1 d.

PAGRĮSTA NUOMONĖ

priimta pagal Austrijos Konstitucijos (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 
1 dalį ir atsižvelgiant į Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 

taikymo 6 straipsnį

COM(2011) 897 galutinis.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo

A. Nuomonė

Minėtas pasiūlymas su subsidiarumo principu nesuderinamas.

B. Pagrindimas

Keletą kartų keitusi datą, Europos Komisija 2011 m. gruodžio 20 d. paskelbė pasiūlymą dėl 
Direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo (COM(2011) 897). Šis pasiūlymas apima 
paslaugų ir darbų koncesijos sutarčių skyrimą, jis buvo priimtas tuo pačiu metu, kaip ir 
pasiūlymai dėl Direktyvos 2004/18 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo ir Direktyvos 2004/17 dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 
dalinio keitimo. Koncesijos sutartys nuo viešojo pirkimo sutarčių iš esmės skiriasi tuo, kad 
paslaugų teikėjams ir darbų vykdytojams moka ne valstybė, o tiesiogiai tų paslaugų ir darbų 
užsakovai.

Teikdama šį pasiūlymą, ES Komisija užsimojo gerokai daugiau, negu įprasta pagal 
Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su Koncesijos sutarčių skyrimo taisyklėmis. Iš 
Teisingumo Teismo sprendimų jau dabar matyti, kad koncesijoms taikomi Europos pirminės 
teisės principai (nediskriminavimas, skaidrumas, vidaus rinkos principai, konkurencingumas). 
Teisingumo Teismas praeityje jau daug kartų konkrečiai nurodė, kaip suteikti paslaugų 
koncesiją, taip pat apibrėžė Europos masto sąvokas, taigi, priešingai nei nustatė Komisija, 
nėra jokios teisinės spragos. Atsižvelgiant į tai, 2011 m. gegužės 18 d. Europos Parlamente 
(EP) didele balsų dauguma priimtame pranešime naujam Europos teisės aktui dėl paslaugų 
koncesijos taip pat nebuvo pritarta.

Iš esmės nurodomas ES sutarties 5 straipsnis, pagal kurį Europos Sąjunga ima veikti tik tada 
ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti 
centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba 
poveikio juos pasiekti būtų geriau. Paslaugų koncesija, aptariama ir pasiūlyme dėl direktyvos, 
glaudžiai susijusi su visuotinės ekonominės svarbos paslaugų (VESP) teikimu. Lisabonos 
sutartyje (ES sutarties 3 straipsnis, SESV sutarties 14 ir 108 straipsniai, protokolai Nr. 26 ir 
27) pabrėžiama ypatinga VESP reikšmė siekiant skatinti socialinę ir teritorinę sanglaudą ir 
nustatoma didesnė valstybių narių veiksmų laisvė. Taigi nauji reglamentuojamieji šios srities 



PE480.838v01-00 4/4 CM\891249LT.doc

LT

aktai turėtų būti traktuojami kritiškai. Visų pirma todėl, kad ES sutarties 4 straipsnio 2 dalies 
1 sakinyje numatoma, jog „Sąjunga gerbia valstybių narių lygybę prieš Sutartis bei 
nacionalinį jų savitumą, neatsiejamą nuo pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, 
įskaitant regioninę ir vietos savivaldą.“ Dėl minėtų pirminės teisės nuostatų valstybių narių 
veiksmų laisvė neturėtų būti varžoma priimant perteklinius antrinės teisės aktus. Lisabonos 
sutartyje atitinkamai numatoma, kad valstybės narės pagal savo įgaliojimus rūpinasi, kad būtų 
teikiamos visuotinės ekonominės svarbos paslaugos (SESV 14 str.). Sutartyje taip pat 
pabrėžiamas komunalinės ir vietos savivaldos principas, taip pat pripažįstama, kad tai –
nacionalinės tapatybės dalis (SESV protokolas Nr. 9).

Sritis, kurioje taikoma koncesijos sutarčių skyrimas ir viešoji ir privačioji partnerystė, 
paprastai panaši į kitus ekonomikos sektorius. Iš principo šios sutartys būdingos 
oligopolinėms ar monopolinėms rinkoms, taigi jos ne veltui priklauso demokratinės valstybės 
įtakos sferai. Privatizuojant ar siekiant, kad šioje srityje dalyvautų konkuruojantys subjektai, 
reikėtų didelių reguliavimo sąnaudų. Pavedimas atlikti užduotis, kurios dažnai apima 
visuotinės svarbos paslaugų teikimą, problemiškas dar ir todėl, kad teikiant šias paslaugas 
neturėtų būti taikomos bendros įmonių ekonominės veiklos taisyklės. Pirma, tai paslaugos, 
kurios turi būti teikiamos visiems už įperkamą kainą ir kurių įmonė konkurencijos sąlygomis 
nesiūlytų dėl per didelių sąnaudų. Antra, tai sektoriai, kuriems būdingos su tinklais susijusios 
problemos, tinklų konkurencija ekonominiu požiūriu būtų nenaudinga ir prilygtų išteklių 
švaistymui.

Įgyvendinus pasiūlymą būtų gerokai paveikta komunalinių paslaugų, ypač susijusių su 
vandeniu, teikimo struktūra. Šiuo klausimu būtent Austrijoje įprasta, kad šios užduotys 
vykdomos naudojant komunalinio kooperavimosi formas, visų pirma sudarant savivaldybių 
susivienijimus. Teikdama šį pasiūlymą dėl direktyvos, ES Komisija ir toliau siekia savo planų 
bent iš dalies liberalizuoti su vandens sektorių. Tam, kad rinka būtų atverta tiesiogiai, vis dar 
nepakanka valstybių narių ir Europos Parlamento politinės valios. Todėl naudojama 
konkurencijos, ypač koncesijos, teisė kaip priemonė.

Teisės akto aiškinamajame memorandume Komisija tik teigia, kad esama „įsigalėjusių vidaus 
rinkos iškraipymų“, „teisinio tikrumo stokos ir galimybių patekti į rinkas suvaržymo“, tačiau 
to neįrodo. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad sudarant paslaugų koncesijos sutartis paprastai 
nenaudojamos viešosios lėšos, nes moka ne valstybė, o tiesiogiai paslaugų užsakovai. 
Atsižvelgiant į tai, Komisija negali įtikinamai įrodyti, kodėl reikia reglamentuojamojo akto. 
Nesuprantama, kodėl teisės akte atsižvelgiama vien tik į rinkos ekonomikos aspektus arba 
kodėl reglamentuojama taip išsamiai: dėl papildomų nuostatų, susijusių su techninėmis 
specifikacijomis, atrankos kriterijais ir skelbimo reikalavimais, atsirastų neproporcingų 
biurokratinių sąnaudų.


