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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropa se je znašla v globoki krizi. Številne države članice so zelo zadolžene in imajo le še 
malo političnega manevrskega prostora. V teh razmerah je treba evropske zakonodajne 
predloge ocenjevati glede na to, ali lahko prispevajo k dodatnemu poslabšanju krize.

Izvedbena študija Komisije o predlagani direktivi o podeljevanju koncesijskih pogodb na to 
vprašanje žal ni dala odgovora. Izpuščeno pa je bilo tudi preverjanje, ali bi lahko ta direktiva 
vplivala na pravico do lokalne in regionalne samouprave, ki je bila s prenovljeno Lizbonsko 
pogodbo prvič zapisana v evropski primarni zakonodaji (glej člen 14 PDEU in protokol št. 26 
k PDEU). Izvedbena študija tudi ni odgovorila na vprašanje, ali je takšna ureditev na evropski 
ravni sploh potrebna, ker bi bilo delovanje evropskega notranjega trga brez nje oslabljeno 
oziroma ogroženo. Vendar je točno to Evropski parlament leta 2010 in 2011 v dveh poročilih 
o oddaji javnih naročil zahteval kot osnovni pogoj za evropsko direktivo o koncesijah za 
storitve.

Namesto tega predlagana direktiva zdaj za koncesije za storitve določa tog režim evropskega 
prava za javna naročila.  To povzroča težave, saj je koncesije za storitve težko enotno 
opredeliti, njihova uporaba in pravni položaj pa se med posameznimi državami članicami 
preveč razlikujeta. Poleg tega obstaja nevarnost, da bi z evropsko ureditvijo ogrozili 
najpomembnejši razlog za sklepanje koncesijskih pogodb za storitve, zadostno prožnost in 
dolgo trajanje pogodb, pa tudi možnost, da bi z naknadnimi pogajanji opredeliti to, česar pri 
sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti. S tem pa bi resno ogrozili koncept koncesij za 
storitve. 

Komisija je svoj predlog utemeljila predvsem s pravno negotovostjo, do katere bi prišlo brez 
evropske ureditve, pa tudi s potrebo po učinkoviti uporabi davkoplačevalskega denarja in 
preprečevanju korupcije.
V zvezi s tem lahko podamo naslednje ugotovitve.

Evropske pogodbe in sodna praksa Sodišča Evropske unije jasno opredeljujejo osnovna 
pravila za podeljevanje koncesij: preglednost, enako obravnavo in nediskriminacijo. Za 
upravljanje koncesij pa obenem dopuščajo dovolj prožnosti. V nasprotju s tem opredelitev 
koncesij za storitve v podanem predlogu ne daje nobene jasnosti in presega sodno prakso 
Sodišča Evropske unije, zaradi česar prihaja do nove negotovosti. Manjka razmejitev z 
drugimi pogodbenimi razmerji, kot so posodbene pogodbe in licence, vprašanje prenosa 
tveganja ni zadovoljivo rešeno, posebno zaupanje med pogodbenimi strankami ni upoštevano, 
to pa velja tudi za posebnost nedokončanih pogodb in potrebo po naknadnih pogajanjih. 

Večina koncesij za storitve se podeli na področju storitev, vezanih na omrežje, kot so 
energetika, voda, komunikacije in promet. To so storitve splošnega (gospodarskega) pomena. 
Pri njihovem naročanju gre pogosto tudi za prenos ekskluzivnih pravic in javnih pooblastil. 
Prek (delne) vključitve teh storitev nastajajo tudi težave pri pravni skladnosti. Iz direktive o 
storitvah so bila na primer izvzeta široka področja storitev v splošnem interesu. Od že 
obstoječih sektorskih pravil, npr. od uredbe o javnem prometu ali sektorskih pravil na 
področju energetike in plina, ni zadostne razmejitve. Tudi o tem ni niti besede v izvedbeni 
študiji.  Pravna varnost in jasnost se s tem ne bi povečali.
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Izkušnje z evropskimi predpisi med drugim kažejo, da podrobna pravna ureditev ne 
pripomore k preprečevanju pravnih sporov, ravno nasprotno. 

Hiter pregled direktiv o javnih naročilih pokaže tudi, da podrobna ureditev večinoma na 
prinese zmanjšanja stroškov, saj zgolj upravni stroški vseevropskih razpisov povprečno 
znašajo 30.000 EUR (in to pri pičlih 1,5 % čezmejnih ponudb). 

Komisija upravičeno izpostavlja problematiko korupcije, vendar njeni predlogi za reševanje 
niso ustrezni. Preglednost je najmočnejše orožje proti korupciji,vendar je ureditev glede 
javnih naročil ne zagotavlja najbolje. Namesto tega se preglednost obravnava zgolj kot 
bistvena podlaga za enako obravnavanje ponudnikov. Javnosti, državljanom in državljankam 
ta preglednost ni dostopna; predlog za podeljevanje koncesij je v tem smislu še bolj omejujoč 
kot direktiva o javnih naročilih. Tako tudi v zvezi s tem predlogom ne moremo govoriti o 
preprečevanju korupcije.  

Poročevalec Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov je predlog, ki ga je podala 
Komisija, popolnoma predelal. V svojem predlogu je rešil nekaj od omenjenih problemov, ni 
pa odgovoril na vprašanje, ali tako direktivo sploh potrebujemo.

Pripravljavka mnenja je po temeljitem pregledu ugotovila, da je predlog v sedanji obliki 
odveč in da njegovih učinkov ni mogoče predvideti. Zato Odboru za regionalni razvoj 
predlaga, da pristojnemu odboru priporoči njegovo zavrnitev. 

******

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da predlaga zavrnitev predloga Komisije.


