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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

13.3.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(30/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje kongresa Kraljevine Španije o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(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 kongres 
Kraljevine Španije.
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PRILOGA

OBRAZLOŽENO MNENJE ŠT. 1/2012 MEŠANEGA ODBORA ZA EVROPSKO 
UNIJO Z DNE 6. MARCA 2012 O NEUPORABI NAČELA SUBSIDIARNOSTI 
GLEDE PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O 
PODELJEVANJU KONCESIJSKIH POGODB (BESEDILO VELJA ZA EGP) [COM 
(2011)0897] [2011/0437(COD)] {SEC(2011)1588} {SEC(2011)1589}

OZADJE

A. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Lizbonski pogodbi 
iz leta 2007 in velja od 1. decembra 2009, uvaja postopek nadzora spoštovanja načela 
subsidiarnosti v evropskih zakonodajnih pobudah, ki ga izvajajo nacionalni parlamenti. Ta 
protokol je Španija uvedla z zakonom 24/2009 z dne 22. decembra, ki spreminja zakon 
8/1994 z dne 19. maja. Predvsem novi členi 3j), 5 in 6 zakona 8/1994 so pravna podlaga za to 
poročilo. 

B. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb 
(besedilo velja za EGP) [СОМ(2011)0897] [2011/0437(COD)] {SEC(2011)1588}{SEC 
(2011)1589} je Evropska komisija sprejela in ga posredovala nacionalnim parlamentom, ki 
imajo osem tednov časa, da preverijo subsidiarnost pobude. Rok se izteče 7. marca 2012.

C. Predsedstvo in predstavniki mešanega odbora za Evropsko unijo so 15. februarja 2012 
sklenili, da bodo pregledali evropsko zakonodajno pobudo, za poročevalca je bil imenovan 
poslanec Diego José López Garrido, vlado pa so pozvali k oblikovanju poročila iz člena 3j) 
zakona 8/1994.

D. Baskovski, aragonski in ekstremadurski parlament so poslali pisna stališča, v katerih 
spoštovanje načela sorazmernosti zadevne evropske zakonodajne pobude ni vprašljivo.

E. Mešani odbor za Evropsko unijo je na seji 6. marca 2012 sprejel naslednje:

MNENJE

1. Člen 5.1 Pogodbe o Evropski uniji določa, da „za izvajanje pristojnosti Unije veljata načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti“. Člen 5.3 določa, da „v skladu z načelom subsidiarnosti 
Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor države članice 
ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni 
ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni 
Unije“.

2. Kot pravna podlaga zakonodajnega predloga služijo tudi splošna načela iz člena 53(1), ki 
navaja, da „uskladitev določb zakonov ali drugih predpisov v državah članicah, ki se 
nanašajo na začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb“ ter 
postopkovna načela iz členov 62 in 114 (približevanje določb zakonov za uskladitev 
notranjega trga) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

3. Ukrepanje Komisije je upravičeno, ker za podeljevanje koncesij za storitve trenutno veljajo 
samo načela Pogodbe (enaka obravnava, nediskriminacija, preglednost in sorazmernost), 
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medtem ko koncesije za gradnje (razen sektorja javnih storitev) delno urejajo tudi različne 
določbe sekundarne zakonodaje. Za javne pogodbe pa veljajo podrobne določbe sekundarne 
zakonodaje (ki urejajo klasične sektorje in javne storitve). Na podlagi tega razume, da te 
razmere omogočajo pravno negotovost in nastajanje ovir pri dostopu do trga ter pomenijo 
pomanjkanje ustreznih pravnih zagotovil za prosilce, ki izhaja iz pomanjkljive jasnosti pravil 
Evropske unije na področju koncesij. 

Potrjeno je, da je namen evropske zakonodajne pobude oblikovanje okvira, ki bi spodbujal 
širšo uporabo koncesij, kar bi prispevalo h gospodarski rasti in k inovacijam. Pobuda bo 
osredotočena na rešitve, ki bodo omogočile izboljšanje kakovosti in dostopnosti številnih 
družbeno in gospodarsko pomembnih storitev z omogočanjem lažjega vlaganja in s 
povečanjem pristojnosti pri podeljevanju koncesij, kar bo ustvarilo več komercialnih 
priložnosti za podjetja Evropske unije in spodbudilo inovacije. 

Predlog je vzporeden z drugima dvema predlogoma o reviziji trenutno veljavnih direktiv o 
javnih naročilih.

4. S proračunskega vidika predlog ne vpliva na proračun.

5. Predlog vpliva na področje, ki je v deljeni pristojnosti Evropske unije in držav članic, zato 
se uporablja načelo subsidiarnosti.

Upoštevati je treba, da se pri uporabi načela subsidiarnosti posredovanje Unije na področjih, 
ki niso v njeni izrecni pristojnosti, šteje kot izjema, in Unija posreduje, če in kolikor države 
članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadostno doseči na centralni ravni, na regionalni 
ali lokalni ravni, temveč se jih zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov laže doseže na 
ravni Unije.

Iz tega razloga in ob upoštevanju te izjeme pri delovanju Unije mora slednja z največ 
možnimi informacijami, podrobnostmi in argumenti obrazložiti obstoj problema, ki vpliva na 
osnovna načela evropskega sodnega naloga (nediskriminacija, preglednost, notranji trg in 
pristojnost) ter da predlagani ukrep s svojo vsebino in obliko ne presega potrebnega za 
zagotavljanje vsebine Pogodb, torej ne krši načela sorazmernosti. 

Kot nepogrešljiv precedens za obravnavano temo je treba omeniti nedavno resolucijo 
Evropskega parlamenta o modernizaciji na področju javnih naročil z dne 25. oktobra 
2011, kjer je jasno zapisano:

„Poudarja izključitev koncesij za storitve s področja uporabe evropskih pravil o javnih 
naročilih; ponavlja, da je treba pri koncesijah za storitve ustrezno upoštevati zapletenost 
postopkov in razlike med državami članicami z vidika pravosodne kulture in sodne prakse in 
vztraja, da je vsak predlog pravnega akta, ki obravnava koncesije za storitve, utemeljen samo, 
če je namenjen odpravi izkrivljanj v delovanju notranjega trga; poudarja, da tovrstna
izkrivljanja doslej niso bila odkrita in da je zato pravni akt o koncesijah za storitve 
nepotreben, če ni usmerjen v jasno določljivo izboljšavo v delovanju notranjega trga.

Poleg tega opozarja, da direktive pogosto veljajo za preveč podrobne in postajajo vedno 
bolj tehnične in zapletene, hkrati pa se je pravno tveganje neizpolnjevanja za naročnike in 
dobavitelje znatno povečalo.
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Ne kaže, da bi se v kratkem pretečenem obdobju spremenilo prepričljivo merilo Evropskega 
parlamenta, s katerim se v celoti strinjamo.

6. Kar zadeva materialno zakonitost ali dejanski obstoj možnih izkrivljanj notranjega trga, v 
naši okolici ne najdemo podatkov, na podlagi katerih bi lahko potrdili obstoj resničnega 
problema, ki ga je treba upoštevati, če želimo zahtevati takšno temeljito ukrepanje. 

Komisija navaja, da obstaja pomanjkanje pravne gotovosti, ki izvira in slabe opredelitve vrst 
pogodb, zaradi katere je težko razlikovati med koncesijami in javnimi pogodbami ter med 
koncesijami za gradnje in koncesijami za storitve. Kljub temu pa so veljavni predpisi v naši 
državi na področju javnega naročanja izjemno obsežni tako na ravni nacionalnega 
zakonodajalca kot na avtonomni ravni ter tudi v okviru pravil na ravni zakonov in uredb ter 
imajo kot jasno podlago pravo Unije.

Tako zakon 34/2010 z dne 5. avgusta, ki spreminja zakon 30/2007 z dne 30. oktobra, o 
pogodbah javnega sektorja kot zakonodajni kraljevi dekret 3/2001 z dne 14. novembra, ki
potrjuje spremenjeno besedilo zakona o pogodbah javnega sektorja, v celoti temeljita na 
Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev. Ukrep, ki spreminja predhodne 
direktive, obenem uvaja številne in daljnosežne spremembe v to ureditev in pomeni 
kakovosten napredek v evropski zakonodaji na področju pogodb, saj prvič lahko govorimo o 
resničnem enotnem trgu javnih pogodb. 

Kar preseneča, je, da se ob analizi velikega števila odgovorov na raziskavo, ki jo je izvedla 
Komisija o oceni učinka in rezultate katere namerava vzeti kot osnovo za utemeljitev obstoja 
problema na trgu, večina javnih institucij odprto izreka proti tej novi ureditvi in trdi, da imajo 
pravni okvir, ki v zadostni meri zagotavlja načela preglednosti, enakosti in konkurence, da so 
zakoni o teh pogodbah jasni in čitljivi ter ne le, da niso zaznale potrebe po posredovanju 
Komisije, ampak tudi, da niso ugotovile obstoja problema. (Glejte na primer vprašalnik 
portugalskega ministrstva za zunanjo trgovino, škotske konvencije lokalnih oblasti ali 
odgovor Sveta evropskih občin in regij, ki je splošnejši, a zato nič manj prepričljiv.)

Argument pomanjkanja pravne varnosti ni upravičen.

7. Pri oceni učinka predloga upošteva stališče Komisije, da razlike med nacionalnimi 
pravnimi ureditvami kar zadeva področje uporabe pravil o podeljevanju koncesij, različne 
stopnje objav, različna pravila o preglednosti, raznolikost postopkov ter številna merila za 
izbiro in podelitev pomenijo resnično oviro pri dostopu do trga. 

Zato se čuti dolžnega ponovno opozoriti na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
25. oktobra 2011, kjer je zapisano, da je treba pri koncesijah za storitve ustrezno upoštevati 
zapletenost postopkov in razlike med državami članicami z vidika pravosodne kulture in 
sodne prakse, in opozoriti tudi, da Parlament to ugotavlja na podlagi točke 2 člena 4 Pogodbe 
o Evropski uniji, ki določa, da mora Unija spoštovati enakost držav članic pred pogodbama 
kot tudi njihovo nacionalno identiteto, ki je neločljivo povezana z njihovimi temeljnimi 
političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in lokalno samoupravo.
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Zato tisto, kar je v predlogu opredeljeno kot težava, ni nič drugega kot različna pravna 
realnost in kultura držav, ki so del Unije, ki jo je treba spoštovati, če ne pomeni resnične ovire 
na trgu, ta vidik pa še zdaleč ni bil zadosti upoštevan.

Tretji vidik, ki je po mnenju Komisije težava v tej situaciji, je pomanjkanje ustreznih pravnih 
zagotovil za prosilce, ki jim onemogoča dostop do pravnih sredstev na področju javnega 
naročanja. Tudi tukaj v španski zakonodaji nismo našli klavzul, ki bi omejevale dostop do 
učinkovitega pravnega varstva, da bi strani koncesijske pogodbe lahko razrešile svoje spore 
pred sodiščem.

Mešani odbor razume, da je Komisija pristojna za utemeljitev razlogov, na podlagi katerih je 
predlagala deljeno pristojnost Evropske unije, in izboljšav, ki bi jih to pomenilo za 
prihodnost. Nasprotno pa ne najde zadostne potrditve obstoja resnične težave na trgu, prav 
tako ne vidi prednosti, ki bi jih sprememba prinesla Uniji kot celoti. Ker tako izjemen ukrep o 
izvajanju deljene pristojnosti v Evropski uniji ni upravičen, mešani odbor ne more dati 
pozitivnega mnenja o skladnosti pobude z načelom subsidiarnosti. 

SKLEP

Na podlagi navedenih razlogov mešani odbor za Evropsko unijo meni, da Evropska 
komisija s predlogom direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju 

koncesijskih pogodb ne spoštuje načela subsidiarnosti iz Pogodbe o Evropski uniji, ki 
določa, da je za posredovanje Unije potrebna celovita obrazložitev, da ciljev 

načrtovanega posredovanja ne morejo doseči države članice, ne na regionalni ne na 
lokalni ravni.


