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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европа се намира в дълбока криза. Много държави членки понасят сериозна тежест във 
връзка с дълга и имат само малко свободно поле за политически действия. При това 
положение предложенията за европейско законодателство трябва да се преценяват по 
отношение на това дали биха могли да допринесат за допълнително влошаване на 
кризата.

За съжаление проучването на Комисията относно прилагането на предложението за 
директива за възлагане на договори за концесия не отговаря на този въпрос. То не 
извършва и проверка на възможните въздействия на тази директива върху правото на 
общинско и регионално самоуправление, което преработеният Договор от Лисабон 
установи за пръв път в първичното европейско право (вж. член 14 от ДФЕС и Протокол 
№ 26 от ДФЕС). Проучването относно прилагането не отговаря и на въпроса дали 
подобно регламентиране на европейско равнище изобщо е необходимо, тъй като 
функционирането на европейския вътрешен пазар ще бъде нарушено или засегнато без 
него. В два доклада относно възлагането на обществени поръчки през 2010 и 2011 г. 
Европейският парламент изиска именно това като основна предпоставка за европейска 
директива за концесиите за услуги.

Вместо това, предложението за директива понастоящем подлага и концесиите за услуги 
на строгия режим на европейското право за възлагане на обществени поръчки. Това 
създава проблеми, тъй като е трудно да се даде единно определение за концесиите за 
услуги, а тяхното използване и правно положение в отделните държави членки е твърде 
различно. Съществува също така опасност регламентиране на европейско равнище да 
постави под въпрос най-важното основание за сключването на концесии за услуги, 
достатъчната гъвкавост и дългата продължителност на договорите, както и 
възможността чрез предоговаряне да се коригират условията, които не са могли да 
бъдат предвидени при сключването на договора. По този начин обаче концепцията за 
концесия за услуги е изложена на сериозна опасност. 

Комисията обосновава своето предложение преди всичко с правната несигурност, която 
би съществувала без регламентиране на европейско равнище, както и с необходимостта 
от гарантиране на ефективното използване на парите на данъкоплатците и от 
предотвратяване на корупцията.
Във връзка с това трябва да се посочи следното:

Европейските договори и съдебната практика на Съда на ЕС ясно определят основните 
правила за възлагане на договори за концесия: прозрачност, равно третиране и липса на 
дискриминация. Те обаче предоставят и достатъчно гъвкавост за управлението на тези 
концесии. Противно на това, определението за концесии за услуги в предложението не 
създава яснота, то излиза извън рамките на съдебната практика на Съда на ЕС, като по 
този начин възникват нови положения на несигурност. Липсва разграничаване по 
отношение на други договорни отношения като договори за заеми и лицензи, въпросът, 
свързан с прехвърлянето на риска, не е решен в достатъчна степен, специфичното 
отношение на доверие между страните по договора не е взето предвид, както и 
специфичността на непълните договори и необходимостта от предоговаряне. 
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Повечето концесии за услуги се възлагат в областта на свързаните с мрежи услуги, като 
например в областта на енергетиката, водоснабдяването, комуникациите и транспорта. 
Това са услуги от общ (икономически) интерес. Тяхното възлагане често съдържа и 
прехвърляне на изключителни права и упражняване на държавна власт. Посредством 
частичното включване на тези услуги понастоящем възникват и проблеми, свързани с 
правната последователност. В директивата за услугите например са изключени широки 
области от услуги от общ интерес. Няма достатъчно ясно разграничение от вече 
съществуващото секторно законодателство, например Регламента за обществения 
транспорт или секторното законодателство в областта на енергията и газа. В 
проучването относно прилагането не се изразява становище и по този въпрос.  Това 
също не води до правна сигурност и правна яснота.

Освен това опитът в областта на европейското законодателство за възлагане на 
обществени поръчки показва, че подробна правна уредба не предоставя защита срещу 
правни спорове, тъкмо напротив. 

Разглеждането на директивите за възлагане на обществени поръчки показва също, че 
една подробна правна уредба обикновено не намалява разходите, като само разходите 
за управление при обявление за обществена поръчка на европейско ниво възлизат 
средно на 30 000 евро — и това при 1,5 % трансгранични предложения.

Комисията с основание разглежда проблема, свързан с корупцията, но нейните 
предложения за разрешаването му не са съразмерни. Прозрачността е най-силното 
оръжие срещу корупцията. Режимът за възлагане обаче не създава в действителност 
тази прозрачност. Прозрачността се разглежда от чисто инструментална гледна точка 
като основа за равно третиране на участниците. На обществеността и на гражданите не 
се предоставя тази прозрачност, като в това отношение предложението за възлагане на 
договори за концесия има още по-ограничителен характер в сравнение с директивите за 
възлагане на обществени поръчки. По тази причина не следва да се говори повече за 
борба с корупцията във връзка с това предложение.  

Докладчикът на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите изцяло 
перифразира предложението на Комисията. Нейното предложение разрешава някои от 
горепосочените проблеми. То обаче не отговаря на въпроса дали подобна директива 
изобщо е необходима.

След щателна проверка докладчикът счита, че при настоящото положение 
предложението е ненужно и неговото въздействие не може да бъде предвидено. 
Следователно тя отправя предложение на комисията по регионално развитие да 
препоръча на водещата комисия отхвърлянето на предложението. 

******

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията.


