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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

7. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(15/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje Avstrijskega zveznega sveta o predlogu Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal Avstrijski 
zvezni svet.
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Odbor za zadeve EU je na seji 1. februarja 2012 med razpravo o predlogu EU
COM(2011) 897 konč.
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb
(67819/EU XXIV.GP)

skladno z odstavkom 1 člena 23g avstrijskega zveznega ustavnega zakona 
(Bundesverfassungsgesetz) v povezavi s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti sprejel priloženo obrazloženo mnenje.

Priloga
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OBRAZLOŽENO MNENJE

odbora zveznega sveta za zadeve EU 

z dne 1. februarja 2012

v skladu z odstavkom 1 člena 23g avstrijskega zveznega ustavnega zakona 
(Bundesverfassungsgesetz) v povezavi s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel 

subsidiarnosti in sorazmernosti 

COM(2011) 897 konč.
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb

A. Mnenje

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

B. Obrazložitev

Evropska komisija je po večkratni prestavitvi datuma 20. decembra 2011 objavila predlog 
direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb (COM(2011)897). Ta obsega podeljevanje 
koncesij za storitve in gradnje in je bil sprejet hkrati s predlogom za spremembo direktive o 
usklajevanju oddaje javnih naročil 2004/18 in direktive o usklajevanju postopkov za oddajo 
javnih naročil v različnih sektorjih 2004/17. Koncesije se od javnih naročil razlikujejo 
predvsem po tem, da izvajalci storitev niso plačani iz javne blagajne, temveč se financirajo 
neposredno prek uporabnikov storitev.

S tem predlogom direktive je Evropska komisija jasno presegla sodno prakso Evropskega 
sodišča glede pravil za dodeljevanje koncesij. Iz sodne prakse Sodišča že sedaj jasno izhaja, 
da so koncesije podrejene načelom evropske primarne zakonodaje (nediskriminacija, 
preglednost, notranji trg, konkurenčnost). Sodišče je v preteklosti dovolj konkretno opredelilo 
prenos koncesij za storitve ter zadevno evropsko terminologijo, zato ni razloga za pravno 
praznino, o kateri govori Komisija. V tem smislu se je izrazil tudi Evropski parlament, ki v 
svojem poročilu o javnih naročilih, ki je bilo z veliko večino sprejeto 18. maja 2011, 
nasprotuje evropskemu zakonodajnemu akt o koncesijah za storitve.

Pri tem je treba opozoriti na člen 5 Pogodbe o Evropski uniji, v skladu s katerim lahko 
Evropska unija ukrepa le v primeru, če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov 
ne morejo zadovoljivo doseči niti na centralni niti na regionalni in lokalni ravni, temveč jih je 
zaradi njihovega obsega ali učinkov laže uresničiti na ravni Unije. Omenjene koncesije za 
storitve, ki jih zajema tudi predlog direktive, se redno pojavljajo v povezavi z zagotavljanjem 
storitev splošnega gospodarskega interesa. Lizbonska pogodba (člen 3 PEU, člen 14 in 108 
PDEU, protokola št. 26 in 27) poudarja poseben pomen storitev splošnega gospodarskega 
interesa za spodbujanje socialne in ozemeljske povezanosti in določa široko diskrecijsko 
pravico držav članic. Vsako novo ureditev na tem področju je torej treba obravnavati kritično, 
še zlasti zato, ker člen 4(2)(1) PEU določa, da Unija spoštuje enakost držav članic pred 
Pogodbama kot tudi njihovo nacionalno identiteto, ki je neločljivo povezana z njihovimi 
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temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in lokalno 
samoupravo. Zaradi navedenih določb iz primarnega prava se državam članicam ne sme vzeti 
prožnosti s čezmernim sekundarnim pravnim aktom. Temu primerno Lizbonska pogodba 
določa odgovornost držav članic, da v okviru svojih pristojnosti skrbijo za zagotavljanje 
storitev splošnega gospodarskega interesa (člen 14 PDEU). Pogodba hkrati poudarja načelo 
lokalne in regionalne samouprave in ga priznava kot sestavni del nacionalne identitete 
(protokol št. 9 k PDEU).

Področje, kjer je podeljevanja koncesijskih pogodb in javno-zasebnih partnerstev največ, 
praviloma ni primerljivo z drugimi gospodarskimi sektorji. Na splošno so te pogodbe značilne 
za oligopolne in monopolne trge, pri katerih si država z razlogom pridržuje pravico do 
demokratičnega vpliva. Privatizacija ali uvajanje struktur, ki so z drugimi v konkurenčnem 
položaju, bi na to področje s seboj prinesla težko upravno breme. Prenos nalog, ki pogosto 
obsegajo storitve splošnega pomena, je problematičen tudi zato, ker te nikakor ne smejo biti 
podrejene poslovno-ekonomskim pravilom. Pri tem gre po eni strani za storitve, ki morajo biti 
vsem na voljo po dostopni ceni in ki jih nobeno podjetje, ki je z drugimi v konkurenčnem 
položaju, ne bo ponudilo, če njegovi stroški ne bodo kriti. Po drugi strani pa gre za sektorje, 
za katere so značilne omejitve, vezane na omrežje, pri katerih konkurenčnost omrežij ne bi 
bila ekonomsko smiselna in bi pomenila isto kot zapravljanje sredstev.

Sprejetje predloga bi lahko imelo občuten vpliv na podjetja, ki zagotavljajo občinske storitve, 
zlasti na področju vodnega gospodarstva. V Avstriji je navada, da se te storitve zagotavljajo 
prek občinskih zadružnih oblik, zlasti prek zvez občin. S predstavitvijo predloga direktive si 
Komisija prizadeva za uresničitev svojega načrta vsaj delne liberalizacije vodnega sektorja. 
Vendar pa za neposredno odprtje trga v državah članicah in v Evropskem parlamentu še 
vedno primanjkuje politične volje. To je razlog za sklicevanje na instrument konkurenčnosti 
in zlasti na javna naročila. Komisija v obrazložitvenem memorandumu k zakonodajnemu aktu 
razlaga o resnih izkrivljanjih na notranjem trgu in pomanjkljivi pravni varnosti ter omejevanju 
dostopa do trgov, vendar ne predloži nobenih dokazov. Nenazadnje je treba opozoriti, da se 
pri sklepanju pogodb o podeljevanju koncesij praviloma ne uporablja javni denar, saj stroška 
finančnega nadomestila ne poravna javni organ, temveč prejemnik storitve. Glede na 
povedano Komisija ne zna prepričljivo razložiti, zakaj je sploh ureditev potrebna. 
Neprepričljiva je enostranska, tržna naravnanost pravnega akta, pa tudi predvidena zelo 
podrobna ureditev. Dodatne določbe k tehničnim specifikacijam, merilom za izbor in 
zahtevam po obveščanju bi vodile v nesorazmerno upravno breme. 


