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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция, относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
обществените поръчки
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище

Предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно обществените поръчки (COM(2011) 896 окончателен), което беше разгледано в 
доклада на комисията по финансови въпроси 2011/12:FiU50, беше разгледано от 
Риксдага с оглед на прилагането на принципа на субсидиарност.

Риксдагът приветства предложението на Комисията и по същество одобрява 
преразглеждането на директивата, тъй като в много отношения то съответства на 
становището на Швеция по отношение на Зелената книга, която стои в основата му.

Правителството и Риксдагът застъпват становището, че частите от предложението, 
които се отнасят до надзорните органи и напътствията, са важни. Според Риксдага 
всяка държава членка следва да има задачата да изгради система от надзорни органи и 
центрове на знание за предоставяне на подкрепа и напътствия. Тази система може да се 
изгради съобразно съответните конституционни особености на отделните държави 
членки. Начинът на организиране на органите следва да бъде въпрос от националната 
компетентност и няма причина на равнище ЕС да се урежда какви организационни 
мерки трябва да се вземат в дадена държава членка.

В този смисъл, ефикасни системи за надзорни органи и научни центрове могат най-
добре да се създадат съобразно националните правила. Всяка държава членка разполага 
със собствени конституционни рамкови условия. Във връзка с това Риксдагът счита, че 
частите от предложението, които се отнасят до надзора, обучението, напътствията и 
подкрепата за  възложителите и предприятията, са в противоречие с принципа на 
субсидиарност.

Според Риксдага Комисията следва да представи ново предложение, което съответства 
на настоящото, но е променено така, че системата за надзорните органи и центровете на 
знание за предоставяне на подкрепа и напътствия не се регулира на равнището на ЕС.


