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Výbor pre právne veci

7.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(15/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Rakúskej spolkovej rady k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Rakúskej spolkovej rady k uvedenému návrhu.



PE480.838v01-00 2/5 CM\891249SK.doc

SK

Výbor Spolkovej rady pre záležitosti Európskej únie prijal na svojej schôdzi 1. februára 2012 
počas rokovaní o návrhu EÚ

COM(2011)0897 v konečnom znení
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií
(67819/EU XXIV.GP)

priložené odôvodnené stanovisko podľa článku 23g ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky 
v spojitosti s článkom 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Príloha



ODÔVODNENÉ STANOVISKO

Výboru Spolkovej rady pre záležitosti Európskej únie

z 1. februára 2012

podľa článku 23g ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s článkom 6 protokolu 
č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

COM(2011)0897 v konečnom znení
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií

A. Stanovisko

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

B. Odôvodnenie

Po niekoľkých zmenách termínu uverejnila Európska komisia 20. decembra 2011 návrh 
smernice o udeľovaní koncesií (COM(2011)0897). Tento návrh zahŕňa udeľovanie koncesií 
na služby a stavebné práce a bol prijatý v rovnakom čase ako návrhy na zmenu a doplnenie 
smernice 2004/18/ES o koordinácii udeľovania koncesií a smernice 2004/17/ES o odvetviach, 
ktorým sa koncesie udeľujú. Koncesie sa od verejných zákaziek odlišujú v podstate tým, že 
dodávatelia služieb nie sú vyplácaní z verejných zdrojov, ale priamo používateľmi služieb.

Európska komisia s návrhom smernice značne prekračuje rámec doterajšej judikatúry 
Európskeho súdneho dvora týkajúcej sa pravidiel udeľovania koncesií. Z judikatúry 
Európskeho súdneho dvora už dnes jasne vyplýva, že koncesie podliehajú zásadám 
primárneho práva EÚ (nediskriminácia, transparentnosť, vnútorný trh, hospodárska súťaž). 
Európsky súdny dvor už v minulosti poskytol dostatočné spresnenia pre prevod koncesií 
na služby, ako aj pre súhrn pojmov používaných v celej Európe, čo nenasvedčuje žiadnemu 
právnemu vákuu, ako to označila Komisia. V tomto zmysle sa proti európskym právnym 
predpisov v oblasti koncesií na služby vyjadril aj Európsky parlament vo svojej správe 
o verejnom obstarávaní, ktorú prijal veľkou väčšinou 18. mája 2011.

V zásade sa poukazuje na článok 5 ZEÚ, podľa ktorého môže Únia konať len v takom 
rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo 
dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu 
alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Koncesie 
na služby vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje návrh smernice, často súvisia s poskytovaním 
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. V Lisabonskej zmluve (článok 3 ZEÚ, články 14 
a 108 ZFEÚ, protokoly č. 26 a 27) sa zdôrazňuje osobitný význam služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu pre podporu sociálnej a územnej súdržnosti a ďalej sa v nej ustanovuje 
priestor na konanie členských štátov podľa ich vlastného uváženia. Preto je potrebné nové 
predpisy v tejto oblasti dôkladne preskúmať. A to predovšetkým aj z dôvodu, že v článku 4 
ods. 2 prvej vete ZEÚ sa ustanovuje, že Únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred 
zmluvami, ako aj ich národnú identitu, obsiahnutú v ich základných politických a ústavných 
systémoch vrátane regionálnych a miestnych samospráv. Na základe uvedených ustanovení 
primárneho práva nesmie byť členským štátom prostredníctvom neprimeraného predpisu 
sekundárneho práva odobratá flexibilita. V súlade s tým sa aj v Lisabonskej zmluve v rámci 
právomocí členských štátov ustanovuje ich zodpovednosť za zabezpečenie fungovania služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu (článok 14 ZFEÚ). Súčasne sa v tejto zmluve zdôrazňuje 
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zásada regionálnych a miestnych samospráv, ktorá sa uznáva ako súčasť národnej identity
(protokol č. 9 k ZFEÚ).

Oblasť, ktorej sa týka udeľovanie koncesií a verejno-súkromné partnerstvá, nemožno 
spravidla porovnávať s ostatnými odvetviami. V zásade sú tieto zmluvy typické 
pre oligopolné alebo monopolné trhy, ktoré nepodliehajú štátnemu demokratickému vplyvu 
bezdôvodne. Privatizácia alebo zavedenie štruktúr podobných hospodárskej súťaži prináša 
so sebou v tomto odvetví značnú regulačnú záťaž. Delegovanie úloh, ktoré často zahŕňajú 
služby verejného záujmu, je problematické aj z toho dôvodu, že by sa práve na ne nemali 
vzťahovať všeobecné predpisy v oblasti podnikového hospodárstva. Na jednej strane sa to 
týka služieb, ktoré by mali byť pre všetkých cenovo dostupné a ktoré by podnik vystavený 
konkurencii nemohol pre nedostatočnú návratnosť nákladov ponúknuť. Na druhej strane sú to 
odvetvia, ktorých sa dotýka otázka dostupnosti siete a v prípade ktorých by hospodárska 
súťaž medzi sieťami nebola z hľadiska národného hospodárstva účelná a znamenala by 
plytvanie zdrojov.

Vykonávanie návrhu by mohlo mať značný vplyv na štruktúry poskytujúce komunálne 
služby, najmä na oblasť vodného hospodárstva miest a obcí. Práve v prípade týchto služieb je 
v Rakúsku zvykom, že sa poskytujú vo formách komunálnej spolupráce, predovšetkým 
v rámci združení miest a obcí. Európska komisia sa s momentálne predloženým návrhom 
smernice snaží o napredovanie v uskutočňovaní svojich plánov, ktoré sa týkajú aspoň 
čiastočnej liberalizácie odvetvia vodného hospodárstva. Priamemu otvoreniu trhu však stále 
bráni nedostatok politickej vôle v členských štátoch a v Európskom parlamente. Z tohto 
dôvodu sa uplatňujú právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže a najmä v oblasti 
verejného obstarávania.

Ako dôvody uvádza Komisia v dôvodovej správe k právnemu predpisu závažné narušenia 
na vnútornom trhu, ako aj nedostatočnú právnu istotu a uzavretie trhov, avšak svoje tvrdenia 
ničím nepodkladá. Okrem toho sa v nej vôbec nepoukazuje na skutočnosť, že pri uzatváraní 
zmlúv o koncesiách na služby sa zvyčajne nepoužívajú žiadne verejné finančné prostriedky, 
keďže odmena sa nevypláca z verejných zdrojov, ale ju uhrádzajú priamo odberatelia služieb. 
Vzhľadom na uvedené Komisia nemôže vierohodne objasniť, prečo je regulácia potrebná. 
Nepochopiteľné je jednostranné zameranie právneho predpisu na trhové hospodárstvo, ako aj 
návrh takejto podrobnej regulácie, keďže dodatočné ustanovenia o technických 
špecifikáciách, kritériách výberu a požiadavkách týkajúcich sa uverejňovania by viedli 
k neprimeranej administratívnej záťaži.




