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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

7.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(28/2012)

Относно: Мотивирано становище на германския Бундесрат относно предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори 
за концесия
((COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(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 Бундестага на Федерална 
република Германия, относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Бундесрат Документ 874/11 (Решение)

02.03.12

Решение
на Бундесрата

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на 
договори за концесия

COM(2011) 897 окончателен; Документ на Съвета 18960/11

На своето 893-во заседание от 2 март 2012 г. съгласно член 12, буква б) от ДЕС 
Бундесратът прие следното становище:

1. Бундесратът счита, че предложението не е съвместимо с принципа на 
субсидиарност. Съгласно член 5, параграф 3 от ДЕС в областите, които не 
попадат в неговата изключителна компетентност, ЕС действа само ако и 
доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки нито на централно, нито на регионално 
или местно равнище, а поради обхвата или своите последствия могат да бъдат по-
добре постигнати на равнището на Съюза.

2. Бундесратът счита, че неговите опасения, изразени за последен път в становището 
му от 11 февруари 2011 г. относно Акта за единния пазар (Документ на 
Бундесрата 698/10 (Решение)), не са намерили решение в представеното 
предложение за директива и поради това отхвърля посоченото предложение.

3. В резултат на съзнателното решение на европейския законодател концесиите за 
услуги понастоящем са изключени от приложното поле на правото за възлагане на 
обществени поръчки съгласно член 17 от Директива 2004/18/ЕО (Директива за 
координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки) и член 18 от 
Директива 2004/17/ЕО (Секторна директива). Това бе направено по-специално, за 
да се отчетат особеностите на концесиите за услуги в отделните държави членки и 
да се даде на възлагащите органи и на изпълнителите възможност за определена 
гъвкавост.

4. Комисията не разяснява в достатъчна степен необходимостта от уредба във 
вторичното право на концесиите на услуги на европейско равнище. Досега няма 
достатъчно доказателства за сериозни нарушения на конкуренцията и ограничен 
достъп до пазара, с които Комисията обосновава своето предложение за 
директива. Комисията не представя никакви доказателства за това, че през 
последните години делът на концесиите за услуги в публично-частните 
партньорства се е развил в отрицателна посока и че това развитие може да се 
обясни като следствие от предполагаемите недостатъци.

5. Европейският парламент също посочва изрично в своите резолюции, последната 
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от които от 25 октомври 2011 г. (2011/2048(INI)), че досега не са установени 
сериозни нарушения на конкуренцията и ограничен достъп до пазара. Вследствие 
на това той счита, че не е необходим правен акт относно концесиите за услуги.

6. Предоставянето на концесии за услуги и понастоящем не е извън обсега на 
правото. Принципите за тях, които са изведени от основните свободи, заложени в 
първичното право, са изложени по-подробно в съдебната практика на Съда на ЕС, 
както и в съобщенията на Комисията. Това означава, че за възлагащите органи 
съществените принципи за предоставяне на концесии за услуги са определени. 
Съгласно тези принципи трябва да се гарантират равнопоставеност, липса на 
дискриминация и прозрачност. Освен това една уредба на европейско равнище би 
била в противоречие със стремежа на ЕС за опростяване на разпоредбите за 
възлагане на обществени поръчки, както и за намаляване на бюрокрацията и на 
административните тежести.

7. Принципите, изведени от разпоредбите на първичното право, важат еднакво във 
всички държави членки. Тяхната валидност се гарантира от Съда на ЕС, който 
съгласно член 19, параграф 1, изречение 2 от ДЕС има за задача да осигурява 
спазването на правото при тълкуването и прилагането на Договорите.

8. С влезлия в сила на 1 декември 2009 г. Договор от Лисабон възможностите на ЕС 
за установяване на обща уредба за концесиите за услуги, която да се отнася и за 
общините, бяха ограничени още повече. Съгласно член 4, алинея 2, изречение 1 от 
ДЕС Съюзът следва да зачита равенството на държавите членки пред Договорите, 
както и националната им идентичност, присъща на техните основни политически 
и конституционни структури, включително по отношение на местното и 
регионалното самоуправление. Освен това член 14 от ДФЕС и Протокол № 26 към 
Договора от Лисабон установяват основната роля и голямата дискреционна власт, 
по-специално на местните органи, по въпроса за това, как услугите от общ 
икономически интерес да бъдат предоставени, възложени и организирани, така че 
да се доближават максимално до потребностите на ползвателите. Тази особена 
защита на общинското самоуправление в областта на предоставянето на концесии 
за услуги трябва да се отчита в степен, позволяваща да се запази свободата на 
общините при формирането и договарянето на концесиите и най-вече да се вземат 
предвид по-специално интересите на общинските услуги от обществен интерес.

9. Дори когато – както прави Комисията – се пледира за регулаторна рамка за 
предоставяне на концесии за услуги поради нормативни причини, не е ясно защо 
регулаторната интензивност на предложението за директива значително 
надхвърля тази на действащите понастоящем разпоредби за концесиите за 
строителство. Предложените от Комисията разпоредби относно техническите 
спецификации, критериите за подбор, критериите за предоставяне и изискванията 
за публикуване водят до непропорционално голяма тежест. Те са в разрез с целта 
за насърчаване на публично-частните партньорства, преследвана от Комисията с 
предложението за директива. В контекста на член 5, параграф 3 от ДЕС една 
уредба на национално или регионално равнище би била достатъчна.

10. Спасителните служби попадат в обхвата на изключителната компетентност на 
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провинциите. Поради традиционна обусловеност те са уредени по различен начин 
във федералната система. В някои провинции между спасителните служби и 
службите за гражданска защита има логична, концептуално значима и системно 
обусловена неразривна връзка. За гарантирането на вътрешната сигурност е 
наложително запазването на тази взаимообвързана система. Това обаче може да 
бъде постигнато само в случай че и при концесиите за услуги, които досега не 
подлежаха на задължително обявяване на тръжна процедура, не се въвежда обща 
процедура за провеждане на търг за спасителните служби.

Поддържането на вътрешната сигурност чрез спасителните служби и службите за 
гражданска защита е една от ключовите задачи на услугите от обществен интерес. 
От гледна точка на минимизиране на разходите, както и на други правни аспекти, 
свързани с обществените поръчки, една открита тръжна процедура би довела 
също така до комерсиализиране на връзката между спасителните служби и 
службите за гражданска защита. В резултат ще се стигне до значителни загуби по 
отношение на качеството. Това би поставило също така под въпрос изключително 
важния в Германия доброволчески елемент в тази взаимообвързана система за 
защита на населението.

Поради това отправяме молба за предприемане на необходимите действия за 
включване на спасителните служби в списъка с изключения в член 8, параграф 5 
от предложената директива.


