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Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o javnih naročilih
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(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 švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje

Švedski parlament je preučil Komisijin predlog direktive o javnih naročilih (COM(2011) 896) 
z vidika načela subsidiarnosti; predlog je obravnavan v poročilu odbora za finance 
(2011/12:FiU50).

Švedski parlament pozdravlja predlog Komisije za spremembo direktive in ga načeloma 
pozitivno ocenjuje, saj je v številnih elementih skladen s stališčem Švedske o zeleni knjigi, ki 
je podlaga tega pregleda.

Švedski parlament, podobno kot vlada, meni, da so tisti deli predloga, ki se nanašajo na 
nadzor in smernice, pomembni. Meni, da bi morala biti vsaka država dolžna uvesti sistem 
nadzora in center znanja za podporo in usmerjanje. To bi pomenilo, da bi se lahko tak 
mehanizem vzpostavil v skladu s prevladujočimi ustavnimi pogoji v posamezni državi članici. 
Organiziranost organov je vprašanje, ki je v nacionalni pristojnosti, zato ni nikakršnega 
razloga, da bi na ravni Evropske unije predpisali, kakšne organizacijske ukrepe naj sprejeme 
neka država članica.

Učinkovite sisteme nadzora in centre znanja je torej najbolje vzpostaviti z nacionalnimi 
predpisi. Vsaka država članica ima svoje ustavne pogoje. Švedski parlament zato meni, da je 
predlog v tistih delih, ki se nanašajo na nadzor, usposabljanje, usmerjanje in podporo 
pogodbenikov in podjetij, v nasprotju z načelom subsidiarnosti.

Po mnenju švedskega parlamenta bi morala Komisija predlog ponovno predložiti ter ga 
spremeniti tako, da sistemi nadzora in centri znanja za podporo in usmerjanje ne bodo urejeni 
na ravni Evropske unije.


