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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

7.3.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(28/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje Nemškega 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 Nemški zvezni 
svet.
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PRILOGA

Zvezni svet publikacija    874/11 (sklep)

02.03.12

Sklep

zveznega sveta

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb

COM(2011) 897 končno; dokument Sveta 18960/11

Zvezni svet je na svoji 893. seji 2. marca 2012 v skladu s členom 12(b) PEU sprejel naslednje 
mnenje:

1. Zvezni svet meni, da predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Člen 5(3) PEU 
določa, da Unija v skladu z načelom subsidiarnosti na področjih, ki niso v njeni 
izključni pristojnosti, lahko deluje le, če in kolikor države članice ciljev predlaganih 
ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, 
temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.

2. Pomislekov, ki jih je zvezni svet nazadnje izrazil 11. februarja 2011 s stališčem glede 
aktov o notranjem trgu (tiskovina 698/10 (sklep)), ta predlog direktive ne odpravlja, 
zato jo zvezni svet zavrača.

3. Koncesije za storitve so trenutno v skladu s členom 17 Direktive 2004/18/ES o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev in členom 18 
Direktive 2004/17/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev po zavestni 
odločitvi zakonodajalca EU izvzete s področja uporabe zakonodaje o javnih naročilih, to 
pa zlasti zato, da bi upoštevali posebnosti podeljevanja koncesij za storitve v 
posameznih državah članicah in javnim organom naročnikom in izvajalcem omogočili 
določeno prožnost.

4. Komisija ne pojasni zadovoljivo, zakaj je potrebna ureditev koncesij za storitve na 
evropski ravni s sekundarno zakonodajo. Težko izkrivljanje konkurence ali zapiranje 
trga, s katerim Komisija upravičuje svoj predlog direktive, do sedaj ni bilo dokazano v 
zadostni meri. Komisija ni predložila nobenega dokaza, da se je delež koncesij za 
storitve, podeljenih javno-zasebnim partnerstvom, v zadnjih letih zmanjšal in da gre 
takšen premik pripisati pomanjkljivostim, ki jih navaja Komisija.

5. Tudi Evropski parlament je v svojih resolucijah, nazadnje 25. oktobra 2011 
(2011/2048(INI)) izrecno ugotovil, da do sedaj ni razvidnega težkega izkrivljanja 
konkurence ali zapiranja trga, zaradi česar meni, da pravni akt o koncesijah za storitve 
ni potreben.

6. Tudi danes se koncesije za storitve ne podeljujejo v pravno praznem prostoru. Načela, 
ki veljajo za te koncesije in ki so bila izpeljana iz temeljnih svoboščin, določenih v 
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primarni zakonodaji EU, so bila natančneje opredeljena s pravno prakso Sodišča 
Evropske unije in s sporočili Komisije. S tem so za javne organe naročnike določena 
vsa načela za podeljevanje koncesij za storitve. Zagotoviti je treba enakopravno 
obravnavo, nediskriminacijo in preglednost. Ureditev tega področja na evropski ravni bi 
bila poleg tega v nasprotju s prizadevanji EU, da bi poenostavila evropske predpise o 
javnih naročilih in zmanjšala birokracijo ter upravna bremena.

7. Načela, izpeljana iz predpisov v primarni zakonodaji, veljajo enako za vse države 
članice. Uveljavlja jih Sodišče Evropske unije, ki v skladu s drugim stavkom člena 
19(1) PEU zagotavlja upoštevanje prava pri razlagi in uporabi Pogodb.

8. Z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009, se je manevrski prostor EU 
za sprejetje skupne ureditve koncesij za storitve, ki bi zadevala tudi občine, še zmanjšal. 
Unija mora namreč v skladu s prvim stavkom člena 4(2) PEU spoštovati nacionalno 
identiteto držav članic, ki je neločljivo povezana z njihovimi temeljnimi političnimi in 
ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in lokalno samoupravo. Poleg tega člen 14 
PDEU in Protokol št. 26 k Lizbonski pogodbi določata bistveno vlogo in široko 
diskrecijsko pravico zlasti lokalnih organov pri zagotavljanju, naročanju in 
organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena, in sicer čim bolj ustrezno 
potrebam uporabnikov. To posebno zaščito lokalne samouprave je treba pri 
podeljevanju koncesij za storitve upoštevati tako, da se ohranijo diskrecija in manevrski 
prostor občin, zlasti pa je treba upoštevati lokalne storitve splošnega pomena.

9. Tudi če bi si kot Komisija iz splošnopolitičnih razlogov prizadevali za ureditev 
podeljevanja koncesij za storitve, ni mogoče razumeti, zakaj so predpisi iz predloga 
direktive veliko obširnejši kot trenutno veljavni predpisi za koncesije za gradnjo. 
Predpisi o tehničnih specifikacijah, merilih za izbor ter podelitev in zahtevah po 
obveščanju, ki jih predlaga Komisija, vodijo v nesorazmerno breme, in so glede na cilj, 
ki si ga je Komisija zastavila s svojim predlogom direktive, t.j. podpirati javno-zasebna 
partnerstva, kontraproduktivni. Ureditev na nacionalni ali regionalni ravni je na podlagi 
člena 5(3) PEU zadovoljiva.

10. Reševalna služba je v izključni pristojnosti zveznih dežel. V skladu s tradicijo v 
federalnem sistemu je ta služba urejena zelo različno. V nekaterih deželah je med 
reševalno službo in civilno zaščito logična in tudi konceptualno pomembna povezava, ki 
je sistemsko ni mogoče pretrgati. Za zaščito notranje varnosti je treba ta povezani sistem 
nujno obdržati. To pa je mogoče zagotoviti le, če reševalna služba ne postane predmet 
splošnih javnih razpisov, tudi v okviru koncesij za storitve, kjer do sedaj ni bil obvezen 
javni razpis.

Ohranitev notranje varnosti z reševalno službo in civilno zaščito je osrednja naloga 
storitev splošnega pomena. Javni razpis s poudarkom na zmanjševanju stroškov in 
drugih vidikih prava o javnih naročilih bi pripeljal do komercializacije povezave med 
reševalno službo in civilno zaščito. Rezultat bi bil občuten padec kakovosti. Poleg tega 
bi bil ogrožen tudi prostovoljni element v tem povezanem sistemu zaščite prebivalstva, 
ki je v Nemčiji zelo pomemben.

Zaradi tega zvezni svet poziva, da se reševalno službo uvrsti na seznam izjem iz člena 
8(5) predlagane direktive.
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