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Teisės reikalų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS
(28/2012)

Tema: Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

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 Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Bundesratas Raštas Nr. 874/11 (sprendimas)

2012 02 03

Bundesrato
sprendimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo

COM (2011) 897 galutinis; Tarybos dokumentas Nr. 18960/11

Bundesratas 893-ajame posėdyje, vykusiame 2012 m. kovo 2 d., remdamasis ES sutarties 
12 straipsnio b dalimi priėmė tokią nuomonę:

1. Bundesratas mano, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. Pagal ES sutarties 
5 straipsnio 3 dalį tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji 
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.

2. Bundesratas mano, kad paskutinėje 2011 m vasario 11 d. pateiktoje nuomonėje 
(Federacinės Respublikos raštas Nr. 698/10 (sprendimas)) išdėstytos abejonės 
nepašalinamos šiuo pasiūlymu dėl direktyvos, todėl jį atmeta.

3. Sąmoningu ES teisės aktų leidėjo sprendimu pagal Direktyvos 2004/18/EB (Direktyva 
dėl sutarčių sudarymo tvarkos derinimo) 17 straipsnį ir Direktyvos 2004/17/EB 
(Sektorių direktyva) 18 straipsnį paslaugų koncesija šiuo metu neįeina į koncesijos 
sutarčių skyrimo sritį. Taip yra visų pirma todėl, kad norėta atsižvelgti į paslaugų 
koncesijos pavienėse valstybėse narėse ypatumus ir suteikti tam tikro lankstumo 
perkančiosioms organizacijoms ir rangovams.

4. Komisija nepakankamai paaiškina, kad reikia Europos masto antrinės teisės aktų, 
reglamentuojančių paslaugų koncesiją. Iki šiol nėra užtektinai įrodyta, kad esama 
esminių rinkos iškreipimų ar galimybių patekti į rinkas suvaržymo, kuriais Komisija 
grindžia savo pasiūlymą dėl direktyvos. Komisija nepateikia jokio įrodymo, kad 
viešosios ir privačiosios partnerystės forma veikiantiems subjektams suteiktos paslaugų
koncesijos pastaraisiais metais būtų vystęsi netinkamai ir kad tokios raidos priežastis 
galėtų būti jos nurodyti trūkumai.

5. Europos Parlamentas savo rezoliucijose, paskutinį kartą 2011 m. spalio 25 d. 
(2011/2048(INI)), vienareikšmiškai konstatavo, kad iki šiol nematyti jokių esminių 
iškreipimų ar galimybių patekti į rinką suvaržymo. Dėl to jis manė, kad teisės aktas dėl 
paslaugų koncesijos nereikalingas.

6. Paslaugų koncesijos ir šiandien nesuteikiamos tiesiog taip, nesilaikant jokių teisės aktų. 
Šiai sričiai taikomi principai, nustatyti pagal pirminėje teisėje įtvirtintas pagrindines 
laisves, buvo konkrečiau apibūdinti Europos Teisingumo Teismo sprendimuose ir 
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Komisijos komunikatuose. Taigi perkančiosios organizacijos gali remtis nustatytais 
pagrindiniais paslaugų koncesijos suteikimo principais. Pagal juos turi būti užtikrinamas 
vienodas požiūris, nediskriminavimas ir skaidrumas. Priėmus europinį 
reglamentuojamąjį aktą taip pat būtų prieštaraujama ES siekiui supaprastinti Europos 
koncesijos sutarčių skyrimo taisykles, sumažinti biurokratiją ir administracinę naštą.

7. Pagal pirminę teisę nustatyti principai vienodai galioja visoms valstybėms narėms. 
Dėmesį į jų reikšmę atkreipia Europos Teisingumo Teismas, kuriam pagal ES sutarties 
19 straipsnio 1 dalies antrą sakinį tenka užduotis užtikrinti, kad aiškinant ir taikant 
Sutartis būtų paisoma Sąjungos teisės.

8. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES veiksmų laisvė nustatyti 
bendrą paslaugų koncesijos teikimo reguliavimo sistemą, kuri būti taikoma ir vietos 
lygmeniu, buvo dar kartą apribota. ES sutarties 4 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje 
nustatyta, kad Sąjunga gerbia valstybių narių nacionalinį savitumą, neatsiejamą nuo 
pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos 
savivaldą. Be to, SESV 14 straipsnyje ir Lisabonos sutarties protokole Nr. 26 
nurodomas svarbus nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo ir 
didelė veiksmų laisvė teikiant, pavedant teikti ir organizuojant kuo labiau vartotojų 
poreikius atitinkančias visuotinės ekonominės svarbos paslaugas; Suteikiant paslaugų 
koncesijas turi būti atsižvelgiama į šią ypatingą vietos lygmens savivaldos apsaugą, t. y. 
turi būti išlaikyta veiksmų ir derybų laisvė vietos lygmeniu ir visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į klausimus, susijusius su vietos lygmens visuotinės svarbos paslaugomis.

9. Net jeigu, kaip tai daro Komisija, siekiant tvarkos pritariama tam, kad būtų nustatyta 
paslaugų koncesijų suteikimo sistema, nesuprantama, kodėl pasiūlymu dėl direktyvos 
norima reguliuoti labiau, negu taikant esamas darbų koncesijos taisykles. Dėl Komisijos 
siūlomų nuostatų, susijusių su techninėmis specifikacijomis, atrankos ir skyrimo 
kriterijais ir skelbimo reikalavimais, randasi neproporcingų sąnaudų.  Atsižvelgiant į 
tikslą skatinti viešąją ir privačiąją partnerystę, kurio savo pasiūlymu dėl direktyvos 
siekia Komisija, šios nuostatos yra neproduktyvios. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 
3 dalį užtenka nacionalinio ar regioninio lygmens reglamentavimo.

10. Gelbėjimo tarnybos priklauso išimtinei šalių kompetencijai. Federacinėje sistemoje jos 
tradiciškai reglamentuojamos labai skirtingai. Kai kuriose žemėse esama loginės ir 
konceptualiai reikšmingos bei sisteminiu požiūriu neatsiejamos gelbėjimo tarnybos ir 
civilinės saugos sąsajos. Siekiant užtikrinti vidaus saugumą, būtina išlaikyti šią 
bendradarbiavimo sistemą. Tai galima užtikrinti tik tuo atveju, jei skelbiant bendrą su 
gelbėjimo tarnyba susijusį konkursą nebus atsižvelgiama į paslaugas, dėl kurių iki šiol 
nebuvo privaloma skelbti konkurso.

Pagrindinė užduotis teikiant visuotinės svarbos paslaugas yra ir toliau užtikrinti vidaus 
saugumą ir civilinę saugą. Skelbiant viešąjį konkursą dėl to, kad norima sumažinti 
išlaidas ir atsižvelgiant į kitus teisinius sutarčių skyrimo aspektus lemtų tai, kad 
gelbėjimo tarnybos ir civilinės saugos sąsaja būtų tai pat traktuojama komerciniu 
aspektu. Dėl to itin pablogėtų kokybė. Be to, būtų suabejota Vokietijoje tokius svarbiu 
savanoriško bendradarbiavimo užtikrinant gyventojų apsaugą principu.

Taigi prašoma imtis veiksmų, kad gelbėjimo tarnyba būtų įtraukta į šio pasiūlymo dėl 
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direktyvos 8 straipsnio 5 dalies išimčių katalogą.


