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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

13.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(30/2012)

Относно: Мотивирано становище от Конгреса на депутатите и Сената на Кралство 
Испания относно предложението за директива на Европейския парламент и 
на Съвета за възлагане на договори за концесия
(COM(2011)0897 – 7-0004/2012 – 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 спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Конгреса на депутатите и Сената 
на Кралство Испания относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище № 1/2012 от 6 март 2012 г. на смесената комисия по 
въпросите на Европейския съюз относно неспазването на принципа на 
субсидиарност в предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за възлагане на договори за концесия (текст от значение за ЕИП) 
(СОМ(2011) 897 окончателен) (2011/0437(COD)) (SEC(2011) 1588 окончателен) 
(SEC(2011) 1589 окончателен)

ОБЩ КОНТЕКСТ

А. Протоколът относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност към Договора от Лисабон от 2007 г., който е в сила от 1 декември 
2009 г., установява процедура за контрол от страна на националните парламенти на 
спазването на принципа на субсидиарност от европейските законодателни инициативи. 
Посоченият протокол е транспониран в Испания със Закон № 24/2009 от 
22 декември 2009 г. за изменение на Закон № 8/1994 от 19 май 1994 г. По-конкретно 
новите член 3, буква й) и членове 5 и 6 от Закон № 8/1994 съставляват правното 
основание на настоящото становище.

Б. Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
възлагане на договори за концесия (текст от значение за ЕИП) (СОМ(2011) 897 
окончателен) (2011/0437(COD)) (SEC(2011) 1588 окончателен) (SEC(2011) 1589 
окончателен) беше прието от Европейската комисия и предадено на националните 
парламенти, които разполагат със срок от осем седмици, за да проверят дали 
инициативата е съобразена с принципа на субсидиарност, който срок изтича на 7 март 
2012 г.

В. На 15 февруари 2012 г. бюрото и говорителите на смесената комисия по 
въпросите на Европейския съюз се споразумяха да пристъпят към разглеждане на 
гореспоменатата европейска законодателна инициатива, като определиха члена на 
парламента José López Garrido за докладчик и поискаха от правителството на Испания 
да представи доклада, предвиден в член 3, буква й) от Закон № 8/1994.

Г. Парламентът на Страната на баските, Парламентът на Арагон и Събранието на 
Екстремадура предадоха писмени становища, в които не оспорват спазването на 
принципа на субсидиарност от разглежданата европейска законодателна инициатива.

Д. На своето заседание от 6 март 2012 г. смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз прие настоящото становище.

СТАНОВИЩЕ

1. Член 5, параграф 1 от Договора от Лисабон постановява, че „принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност определят упражняването на тази 
компетентност [на Съюза]“. Член 5, параграф 3 от същия Договор гласи, че „по 
силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата 
изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
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държавите членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза“.

2. Правното основание на разглежданото законодателно предложение се позовава 
на общите принципи, посочени в член 53, параграф 1 от ДФЕС, а именно 
„координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно достъпа до и упражняването на дейности като 
самостоятелно заети лица“, както и разпоредбите относно процедурата, посочени в 
членове 62 и 114 от същия Договор, а именно „сближаване на законовите, 
подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, които 
имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар“.

3. Комисията обосновава своите действия, като посочва факта, че понастоящем 
възлагането на концесии за услуги се урежда само от общите принципи на Договора 
(равно третиране, недискриминация, прозрачност и пропорционалност), като 
възлагането на концесии за строителство (с изключение на  сектора на комуналните 
услуги) също частично се урежда от различни разпоредби на вторичното право. За 
разлика от тях обществените поръчки подлежат на подробните разпоредби на 
вторичното право (които уреждат както традиционните сектори, така и сектора на 
комуналните услуги). На тази основа Комисията твърди, че е налице ситуация на 
правна несигурност, съществуват препятствия пред достъпа до пазара и липсват 
процесуални гаранции за участниците, което произтича от липсата на яснота в 
правилата на Европейския съюз относно концесиите.

Тя твърди, че европейската законодателна инициатива има за цел да създаде рамка, 
насърчаваща по-широкото използване на концесии, като по този начин се допринася за 
икономическия растеж и иновациите. Инициативата се основава на решения, 
позволяващи да се подобри качеството и достъпността на голям брой важни в социален 
и икономически аспект услуги, като същевременно улеснява инвестициите и увеличава 
конкуренцията в момента на възлагане на концесии, с което се създават повече 
търговски възможности за предприятията на Съюза и се насърчават иновациите.

Разглежданото предложение върви успоредно с две други предложения за 
преразглеждане на директиви в областта на обществените поръчки, които понастоящем 
са в сила.

4. Предложението няма отражение върху бюджета.

5. Предложението засяга област на споделена компетентност на Европейския съюз 
и на държавите членки, поради което се прилага принципът на субсидиарност.

Целесъобразно е да се има предвид, че по силата на принципа на субсидиарност, в 
областите, които не попадат в изключителната компетентност на Съюза, неговата 
намеса следва да бъде по изключение, като той действа само в случай и доколкото 
целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза.
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Вследствие на това и по силата именно на изключителния характер на действието на 
Съюза, той носи отговорност за мотивирането, с възможно най-много сведения, 
елементи и доводи, на наличието на проблем, засягащ основните принципи на 
европейския правен ред (недискриминация, прозрачност, вътрешен пазар и 
конкуренция), както и да демонстрира, че предложеното действие не нахвърля, както 
по съдържание, така и по форма, необходимото за прилагането на Договорите, т.е. не 
накърнява от своя страна принципа на пропорционалност.

По този въпрос трябва да се напомни, че неотдавна, на 25 октомври 2011 г. 
Европейският парламент прие резолюция относно модернизирането на 
обществените поръчки, в която категорично заявява: 

„подчертава изключването на концесиите за услуги от обхвата на правилата на ЕС 
относно обществените поръчки; отново подчертава, че следва надлежно да бъдат 
отчетени както сложността на процедурите, така и разликите в правната култура и 
практика в областта на концесиите за услуги между държавите членки; настоява, че 
предложения за законодателен акт относно концесии за услуги биха били оправдани 
единствено с цел коригиране на нарушения във функционирането на вътрешния 
пазар;  посочва, че такива нарушения досега не са били установени, и следователно 
не е необходим законодателен акт относно концесиите за услуги, освен ако с него не се 
цели чувствително подобрение във функционирането на вътрешния пазар.“

Освен това той добавя, че „директивите често се възприемат като твърде подробни и 
че те стават все по-технически и сложни, като същевременно правният риск от 
неспазване на тези правила се е повишил значително както за възлагащите органи, 
така и за доставчиците“.

Предвид това, че от приемането на резолюцията е минало съвсем малко време, малко 
вероятно е Европейският парламент да е преразгледал една толкова категорична 
позиция, която изцяло подкрепяме.

6. Що се отнася до материалните или фактическите основания за предложения акт, 
т.е. съществуването на евентуални нарушения на функционирането на вътрешния 
пазар, не разполагаме с елементи в нашето обкръжение, които да позволяват да се 
твърди, че съществува истински проблем, изискващ намеса от такъв мащаб.

Комисията твърди, че е налице липса на правна сигурност, произтичаща от недоброто 
определение на този тип договори, което създава пречки за установяването на ясно 
разграничение между концесиите и обществените поръчки, както и между концесиите 
за строителство и концесиите за услуги. Въпреки това действащите в нашата държава 
правила в областта на обществените поръчки са изключително подробни както на 
равнището на националния законодател, така и на равнището на законодателя на 
автономните общности, а също така и по отношение на правното положение на 
актовете, в които са предвидени – закон или наредба – и недвусмислено се основават на 
общностното право.

Закон № 34/2010 от 5 август 2010 г. за изменение на Закон № 30/2007 от 30 октомври 
2007 г. относно договорите в публичния сектор, както и Кралски законодателен указ № 
3/2011 от 14 ноември 2011 г. за одобрение на преработения текст на Закона относно 
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договорите в публичния сектор са в пълно съответствие с Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. 
Тази директива не само представлява преработка на предходни директиви, но и 
въвежда голям брой важни промени и бележи качествен напредък в европейското 
законодателство в областта на обществените поръчки, който дори позволява за първи 
път да се говори за истински единен пазар в областта на обществените поръчки.

Изненадващо анализът на много от отговорите, получени в рамките на проведената от 
Комисията консултация за анализ на въздействието, на които тя се позовава, за да 
мотивира съществуването на проблем на пазара, показва, че повечето от 
консултираните публични институции открито се противопоставят на предложения акт, 
твърдят, че разполагат с правна рамка, гарантираща в достатъчна степен принципите на 
прозрачност, равнопоставеност и конкуренция, застъпват становището, че законите, 
уреждащи обществените поръчки, са ясни и разбираеми и не само не виждат 
необходимост от намесата на Комисията, но преди всичко не могат да установят 
съществуването на проблем (Вж. например отговора на Министерство на външната 
търговия на Португалия, документа, предаден от Събранието на шотландските местни 
органи, или в по-общ, но не по-малко категоричен план – отговора на Съвета на 
европейските общини и региони).

Няма основания за аргумента, че липсва правна сигурност.

7. В проведената от нея оценка на въздействието на предложението Комисията 
счита, че различията между националните правни системи по отношение на обхвата на 
правилата за възлагане на концесии, различните равнища на публикуване, различните 
правила за прозрачност, разнообразието от процедури и големият брой критерии за 
подбор и възлагане представляват реална пречка за достъп до пазара.

Следва отново да се напомни резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 
2011 г., в която той застъпва становището, че „следва надлежно да бъдат отчетени 
както сложността на процедурите, така и разликите в правната култура и практика в 
областта на концесиите за услуги между държавите членки“, като при това следва да се 
има предвид, че това предупреждение на Парламента се основава на член 4, параграф 2 
от Договора за Европейския съюз, който гласи, че Съюзът 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.

Следователно това, което предложеният акт определя като проблем, не е нищо друго, а 
многообразието от културни и правни реалности на държавите, които съставляват 
Съюза, многообразие, което трябва да се зачита, доколкото не представлява реална 
пречка за достъп до пазара – един аспект, който предложението далеч не доказва.

Третият аспект, който според Комисията характеризира проблема, е липсата на 
подходящи правни гаранции за участниците, които според нея са лишени от достъп до 
средства за съдебна защита в областта на обществените поръчки. По тази точка в 
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законодателството на Испания също не беше възможно да се намерят клаузи, 
ограничаващи достъпа на страните по договор за концесия до ефективна съдебна 
защита, която да им позволява да уредят спора си в съда.

Смесената комисия счита, че е отговорност на Европейската комисия да  обоснове 
причините, поради които се предлага упражняването на споделена компетентност с 
Европейския съюз, както и подобренията, до които тази намеса ще доведе в бъдеще. 
Въпреки това тя не посочва достатъчно доказателства за реалното съществуване на 
проблем на пазара и няма индикации за ползи, които тази намеса би осигурила за целия 
Съюз. Тъй като няма основания за една толкова изключителна мярка, с която да се 
възложи на Европейския съюз упражняването на споделена компетентност, смесената 
комисия не е в състояние да даде положително становище относно съответствието на 
инициативата с принципа на субсидиарност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради изложените по-горе причини смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз счита, че в предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия Европейската 
комисия не спазва принципа на субсидиарност, предвиден в действащия Договор 
за Европейския съюз, по силата на който намесата на Съюза изисква 
изчерпателна обосновка за това, че целите на предвиденото действие не могат да 
бъдат постигнати от държавите членки, както на централно, така и на регионално 
и местно равнище.


