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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Pielikumā zināšanai pievienots Austrijas Bundesrāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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Austrijas Bundesrāta ES komiteja 2012. gada 1. februāra sēdē apspriešanās gaitā par ES 
priekšlikumu

COM(2011)0897 galīgā redakcija
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu
(67819/EU XXIV.GP)

pieņēma šeit pievienoto atzinumu saskaņā ar Austrijas Federācijas Konstitucionālā likuma 
23.g panta 1. punktu saistībā ar 2. protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes 
principa piemērošanu 6. pantu.

Pielikums
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Austrijas Bundesrāta ES komitejas

2012. gada 1. februāra

PAMATOTS ATZINUMS

saskaņā ar Austrijas Federācijas Konstitucionālā likuma 23.g panta 1. punktu saistībā 
ar 2. protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 

6. pantu

COM(2011)0897 galīgā redakcija
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu

A. Atzinums

Priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

B. Pamatojums

Pēc vairākkārtējas jaunu termiņu noteikšanas Eiropas Komisija 2011. gada 20. decembrī 
publicēja priekšlikumu direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 
(COM(2011)0897). Tas aptver pakalpojumu un būvdarbu koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, un tā pieņemšana laika ziņā sakrita ar priekšlikumiem grozīt direktīvu par līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras koordinēšanu (2004/18) un direktīvu par nozarēm, 
kurās notiek piešķiršana (2004/17). Koncesijas būtiski atšķiras no valsts pasūtījumiem 
tādējādi, ka pakalpojumu sniedzējus atalgo nevis no valsts finansēm, bet gan refinansē tiešā 
veidā ar lietotāju starpniecību.

Ar direktīvas priekšlikumu ES Komisija ievērojami pārsniedz līdzšinējo Eiropas Savienības 
Tiesas (EST) judikatūru attiecībā uz koncesiju piešķiršanas noteikumiem. No EST judikatūras 
jau pašlaik skaidri izriet, ka uz koncesijām attiecas Eiropas primāro tiesību principi 
(nediskriminēšana, pārredzamība, iekšējais tirgus, konkurence). Jau agrāk EST ir veikusi 
pietiekamu konkretizāciju attiecībā uz pakalpojumu koncesiju nodošanu, kā arī jēdzienu 
izpratni Eiropā, līdz ar to tiesiskā vakuuma — kādu diagnosticējusi Komisija — nav. Šajā 
ziņā arī Eiropas Parlamenta ziņojums par publisko iepirkumu, ko Parlaments pieņēma 
2011. gada 18. maijā ar izteiktu balsu vairākumu, vēršas pret to, lai būtu Eiropas tiesību akts 
par pakalpojumu koncesijām.

Principā tiek norādīts uz LES 5. pantu, kas paredz, ka Savienība var rīkoties tikai tad, ja 
dalībvalstis ne centrālā, ne reģionālā vai vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot 
paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk 
sasniedzami Savienības līmenī. Pakalpojumu koncesijas, ko aptver arī direktīvas 
priekšlikums, ir parasti saistītas ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu (VTNP) 
sniegšanu. Lisabonas līgumā (LES 3. pants, LESD 14. un 108. pants, 26. un 27. protokols) 
tika uzsvērta VTNP īpašā nozīme sociālās un teritoriālas kohēzijas veicināšanā un tika 
noteikta plaša amplitūda, kas paliek dalībvalstu ziņā. Tādēļ jauni noteikumi šajā jomā jāskata 
kritiski. Visupirms jau tāpēc, ka LES 4. panta 2. punkta 1. daļā ir noteikts, ka Savienība 
respektē dalībvalstu vienlīdzību saistībā ar Līgumiem, kā arī to nacionālo identitāti, kas 



CM\891249LV.doc PE480.838v01-004/4 CM\891249LV.doc

LV

raksturīga to politiskajām un konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un 
vietējām pašvaldībām. Pamatojoties uz minētajiem primāro tiesību noteikumiem, nedrīkst ar 
pārsniedzošu sekundāro tiesību aktu atņemt dalībvalstīm elastīguma iespējas. Atbilstoši 
Lisabonas līgums arī paredz dalībvalstīm atbildību savas kompetences ietvaros rūpēties par 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu darbību (LESD 14. pants). Vienlaikus 
līgums uzsver komunālās un vietējās pašpārvaldes principu un atzīst tās par nacionālās 
identitātes sastāvdaļu (LESD 9. protokols).

Joma, kas skar koncesiju piešķiršanu un valsts un privātās partnerības, parasti nav salīdzināma 
ar citām tautsaimniecības nozarēm. Principā šie līgumi ir raksturīgi oligopoliem vai 
monopoliem tirgiem, attiecībā uz kuriem (ne bez iemesla) tiek paredzēta valsts demokrātiskā 
iedarbība. Privatizācija vai līdzīgu konkurences struktūru ieviešana šajā jomā nozīmē 
apjomīgu reglamentāciju. Uzdevumu nodošana, kuri bieži vien aptver eksistences 
nodrošināšanas pakalpojumus, ir problemātiska arī tāpēc, ka uz tiem nevar tieši attiecināt 
vispārējos tautsaimniecības noteikumus. No vienas puses, tas skar tādus pakalpojumus, kam 
jābūt cenas ziņā pieejamiem visiem un ko uzņēmums konkurences apstākļos nepiedāvātu 
sakara ar to, ka netiek segtas izmaksas. No otras puses, tās ir nozares, kam raksturīgas 
problēmas saistībā ar tīkliem, kad tīklu savstarpēja konkurence ekonomiski nebūtu lietderīga 
un nozīmētu resursu šķērdēšanu.

Priekšlikuma īstenošana varētu spēcīgi ietekmēt komunālo pakalpojumu sniedzēju struktūras, 
visupirms — komunālās ūdenssaimniecības jomā. Tieši Austrijā šajā ziņā parasti šo 
uzdevumu veic komunālās kooperācijas veidā, jo īpaši komūnu asociācijās. Tagadējā 
direktīvas priekšlikumā ES Komisija turpina centienus īstenot savu ieceri, lai ūdensapgādes 
joma tiktu vismaz daļēji liberalizēta. Proti, tiešai tirgus atvēršanai joprojām trūkst politiskās 
gribas gan dalībvalstīs, gan Eiropas Parlamentā. Tādēļ tiek izmatots konkurences un (jo īpaši) 
koncesiju piešķiršanas tiesību instruments.

Tiesību akta pamatojumā Komisija gan min „nopietnus iekšējā tirgus izkropļojumus” un 
„tiesiskās paļāvības trūkumu un tirgu sadalīšanu”, bet to nepierāda. Tādēļ ir arī jānorāda uz to 
(un tam nav mazāka nozīme), ka, noslēdzot pakalpojumu koncesiju līgumus, principā netiek 
izmantoti publiskie līdzekļi, jo apmaksa notiek nevis no valsts finansēm, bet gan to tiešā veidā 
veic pakalpojuma saņēmējs. Šajā kontekstā Komisija diemžēl nespēj konsekventi pamatot, 
kādēļ nepieciešama reglamentācija. Nav iespējams konsekventi pamatot tiesību akta 
vienpusēji uz tirgus ekonomiku orientēto izklāstu vai arī to, ka tiek paredzēti tik ļoti sīki 
detalizēti noteikumi — papildu noteikumi tehniskajām specifikācijām, izvēles kritērijiem un 
publicēšanas prasībām novestu pie nesamērīgi lielas birokrātijas.


