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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
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Temats: Vācijas parlamenta augšpalātas pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

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

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Vācijas parlamenta augšpalātas pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Vācijas parlamenta augšpalāta Dokuments     Nr. 874/11 (lēmums)

02.03.12

Vācijas parlamenta augšpalātas
lēmums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu

COM(2011) 897 galīgā redakcija; Padomes dok. 18960/11

Vācijas parlamenta augšpalāta savā 893. sanāksmē 2012. gada 2. martā, ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) 12. panta b) apakšpunkta noteikumus, pieņēma šādu atzinumu:

1. parlamenta augšpalāta uzskata, ka šajā priekšlikumā nav ievērots subsidiaritātes 
princips. Saskaņā ar LES 5. panta 3. punktu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības 
kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā 
līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības 
mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī;

2. parlamenta augšpalāta uzskata, ka tās nesen izteiktās bažas 2011. gada 11. februāra 
atzinumā par Vienotā tirgus aktu (parlamenta augšpalātas dokuments
Nr. 698/10 (lēmums)) ierosinātajā direktīvas priekšlikumā nav novērstas, tāpēc tā 
priekšlikumu noraida;

3. pakalpojumu koncesijas pēc apzināta ES likumdevēju lēmuma saskaņā ar 
Direktīvas 2004/18/EK (Piešķiršanas koordinēšanas direktīva) 17. pantu un 
Direktīvas 2004/17/EK (Nozaru direktīva) 18. pantu pašreiz ir izslēgtas no piešķiršanas 
tiesībām. Tas jo īpaši tika darīts tādēļ, lai ņemtu vērā atsevišķu dalībvalstu pakalpojumu 
koncesiju īpatnības un veicinātu elastīgumu darba devēju un darbinieku vidū;

4. Komisija nesniedz pietiekamu skaidrojumu tam, ka nepieciešams pakalpojumu 
koncesijas sekundāro tiesību normu regulējums Eiropas līmenī. Būtisku konkurences 
kropļojumu vai tirgus piekļuves ierobežojumu esamība, ar kuriem Komisija pamato 
savu direktīvas priekšlikumu, līdz šim nav pietiekami pamatota. Komisijai nav 
pierādījumu, ka pēdējos gados daļa no pakalpojumu koncesijām valsts un privātā 
sektora partnerības jomā būtu attīstījusies negatīvā virzienā un ka šāda attīstība būtu par 
cēloni Komisijas nosauktajām nepilnībām;

5. arī Eiropas Parlaments savās jaunākajās rezolūcijās 2011. gada 25. oktobrī 
(2011/2048(INI)) ir secinājis, ka līdz šim nav novēroti konkurences kropļojumi vai 
tirgus piekļuves ierobežojumi. Tādēļ tas uzskata, ka nav nepieciešams tiesību akts par 
pakalpojumu koncesijām;

6. arī pašlaik pakalpojumu koncesijas netiek piešķirtas beztiesiskā telpā. Attiecībā uz tām 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā un Komisijas paziņojumos ir precīzāk konkretizēti 
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pamatprincipi, kas izriet no primārajos tiesību aktos ietvertajām pamatbrīvībām. 
Tādējādi publiskajiem darba devējiem ir noteikti būtiskākie pakalpojumu koncesiju 
piešķiršanas pamatprincipi. Pēc tam nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi, 
nediskrimināciju un pārredzamību. Turklāt Eiropas līmeņa regulējums būtu pretrunā ES 
centieniem vienkāršot Eiropas piešķiršanas nosacījumus, kā arī mazināt birokrātiju un 
administratīvo slogu;

7. no primāro tiesību noteikumiem izrietošie principi vienādi attiecas uz visām 
dalībvalstīm. To piemērošanu nosaka Eiropas Savienības Tiesa, kuras uzdevums 
saskaņā ar LES 19. panta 1. punkta 2. teikumu ir nodrošināt, ka tiek ievērots tiesiskums 
līgumu interpretēšanā un piemērošanā;

8. saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, ES darbības 
lauks attiecībā uz tāda vispārēja pakalpojumu koncesiju regulējuma nodrošināšanu, kas 
attiecas arī uz vietējām pašvaldībām, ir atkārtoti sašaurināts. Saskaņā ar LES 4. panta 
2. punkta 1. teikumu ES pienākums ir respektēt dalībvalstu nacionālo identitāti, kas 
raksturīga to politiskajām un konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām 
un vietējām pašvaldībām. Papildus tam LESD 14. pantā un Lisabonas līguma Protokolā 
Nr. 26 ir noteiktas galvenās funkcijas un rīcības brīvības apmērs, jo īpaši vietējām varas 
iestādēm, kā pēc iespējas labākā veidā sniegt, pasūtīt un organizēt vispārējas 
saimnieciskas nozīmes pakalpojumus, lai apmierinātu patērētāju vajadzības. Šai īpašajai 
vietējo pašpārvalžu aizsardzībai attiecībā uz pakalpojumu koncesiju piešķiršanu jāņem 
vērā tas, ka tiks saglabāts pašvaldību darbības diapazons attiecībā uz izveidi un 
apspriešanu, turklāt jo īpaši tiks ņemtas vērā sabiedrisko pakalpojumu intereses vietējā 
mērogā;

9. pat ja reglamentējošu iemeslu dēļ tiek uzstāts uz tiesisku regulējumu pakalpojumu 
koncesiju piešķiršanai (kā to dara Komisija), tas nav izpildāms, jo tādējādi direktīvas 
priekšlikuma blīvajam regulējumam ir ievērojami jāatšķiras no pašreiz spēkā esošajiem 
būvdarbu koncesijas regulējumiem. Komisijas ierosinātie grozījumi attiecībā uz 
tehniskajām specifikācijām, atlases kritērijiem, piešķiršanas kritērijiem un publicēšanas 
prasībām radīs nesamērīgas izmaksas. Attiecībā uz direktīvas priekšlikumā Komisijas 
izvirzīto mērķi, t. i., veicināt valsts un privāto partnerību, šie grozījumi nebūs efektīvi. 
Regulējums valstu vai reģionālā līmenī, pamatojoties uz LES 5. panta 3. punktu, ir 
pietiekams;

10. glābšanas dienests ir tikai valstu kompetencē. Parasti federālās sistēmās tas tiek regulēts 
ļoti atšķirīgi. Dažās valstīs starp glābšanas dienestu un katastrofu novēršanas dienestu 
pastāv loģiska un arī konceptuāli nozīmīga, kā arī sistēmiski nesaraujama saistība. 
Iekšējās drošības saglabāšanas nolūkā šādas saistītas sistēmas saglabāšana ir obligāti 
nepieciešama. Ar to tikai tiek nodrošināts, ka glābšanas dienesta vispārējā konkursā 
jāparedz arī pakalpojumu koncesijas, uz kurām līdz šim konkurss neattiecās.

Iekšējās drošības uzturēšana ar glābšanas dienesta un katastrofu novēršanas dienesta 
palīdzību ir pašpārvalžu galvenais uzdevums. Atklāts konkurss, ņemot vērā izmaksu 
samazinājumu un citus piešķiršanas tiesiskos aspektus, veicinātu arī glābšanas dienesta 
un katastrofu novēršanas dienesta pārklāšanās komercializāciju. Rezultātā ievērojami 
kristos kvalitāte. Papildus tam tiktu izskatīts jautājums par Vācijā ļoti nozīmīgā 
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brīvprātīgā darba aspekta iekļaušanu šajā iedzīvotāju aizsardzības saistītajā sistēmā.

Tiek lūgts, lai glābšanas dienests tiktu ietverts ierosinātās direktīvas 8. panta 5. punkta 
izņēmumu žurnālā.


