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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

7.3.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(28/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Nemeckej 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 presvedčení, 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 Nemeckej spolkovej rady k uvedenému 
návrhu.
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PRÍLOHA

Spolková rada tlačovina 874/11 (rozhodnutie)

02.03.12

Rozhodnutie
Nemeckej spolkovej rady

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií

COM(2011) 897 final; dokument Rady 18960/11

Na svojom 893. zasadnutí dňa 2. marca 2012 rozhodla Spolková rada podľa článku 12 písm. 
b) Zmluvy o EÚ prijať toto stanovisko:

1. Spolková rada zastáva názor, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Podľa 
článku 5 ods. 3 ZEÚ môže Únia v súlade so zásadou subsidiarity konať v oblastiach, 
ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele 
zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na celoštátnej, 
regionálnej ani miestnej úrovni, ale z dôvodu ich rozsahu alebo účinkov ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

2. Spolková rada nepovažuje svoje pochybnosti o predloženom návrhu smernice, ktoré 
naposledy vyjadrila v stanovisku z 11. februára 2011 k Aktu o vnútornom trhu 
(tlačovina BR 698/10(rozhodnutie)) za odstránené, a preto návrh zamieta. 

3. V súlade s článkom 17 smernice 2004/18/ES (smernica o koordinácii udeľovania 
koncesií) a článkom 18 smernice 2004/17/ES (smernica o verejnoprospešných službách) 
sú koncesie na služby po vedomom rozhodnutí zákonodarcu EÚ vyňaté z rozsahu 
pôsobnosti práva o verejnom obstarávaní. Cieľom tohto vyňatia bolo najmä zohľadniť 
osobité črty koncesií na služby v jednotlivých členských štátoch a umožniť 
obstarávateľom aj poskytovateľom určitú flexibilitu. 

4. Komisia dostatočne neobjasňuje, prečo je potrebné nariadenie sekundárneho práva pre 
koncesie na služby na európskej úrovni. Závažné narušenia hospodárskej súťaže ani 
rozklad trhu, ktorými Komisia odôvodňuje návrh smernice, neboli doteraz dostatočne 
preukázané. Komisia nepredložila žiaden dôkaz, že by sa bol podiel koncesií na služby 
na verejno-súkromných partnerstvách v posledných rokoch vyvíjal nepriaznivo a že by 
sa takýto vývoj priamo odvíjal od nedostatkov, na ktorých existencii trvá.

5. Aj Európsky parlament vo svojich uzneseniach, naposledy z 25. októbra 2011 
(2011/2048(INI)), výslovne skonštatoval, že doteraz nebadať žiadne závažné narušenie 
hospodárskej súťaže ani rozklad trhu.  Právny akt o koncesiách na služby preto 
nepovažuje za potrebný.

6. Koncesie na služby sa ani dnes neudeľujú v právnom vákuu. Zásady, ktoré pre koncesie 
vyplývajú zo základných slobôd zakotvených v primárnom práve, sú bližšie 
konkretizované v judikatúre Európskeho súdneho dvora a v oznámeniach Komisie. 
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Základné zásady udeľovania koncesií na služby sú teda pre obstarávateľov už 
stanovené.  V súlade s nimi musia obstarávatelia zaručiť rovnaké zaobchádzanie, zákaz 
diskriminácie a transparentnosť. Nariadenie na úrovni EÚ by bolo navyše v rozpore s jej 
úsilím zjednodušiť európske predpisy o verejnom obstarávaní a znižovať byrokraciu a 
administratívnu záťaž.

7. Zásady vyplývajúce z primárneho práva platia rovnako vo všetkých členských štátoch. 
Ich platnosť potvrdzuje aj Európsky súdny dvor, ktorého úlohou v súlade s článkom 19 
ods. 1, 2. veta ZEÚ je zabezpečiť, aby sa pri výklade a uplatňovaní zmlúv dodržiavali 
právne predpisy.  

8. Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, sa ešte viac 
obmedzil priestor EÚ na vypracovanie všeobecného nariadenia o koncesiách na služby. 
Európska únia totiž musí v súlade s článkom 4 ods. 2, 1. veta ZEÚ rešpektovať národnú 
identitu členských štátov vyjadrenú v ich základných politických a ústavných systémoch 
vrátane regionálnych a miestnych samospráv. Navyše článok 14 ZFEÚ a protokol 26 
Lisabonskej zmluvy pripisujú predovšetkým miestnym orgánom dôležitú úlohu a široké 
diskrečné právomoci, pokiaľ ide o otázku, ako čo najlepšie poskytovať, obstarávať 
a organizovať služby všeobecného hospodárskeho záujmu prispôsobené potrebám 
užívateľov. Pri udeľovaní koncesií na služby sa musí dbať na túto osobitnú ochranu 
miestnych samospráv do tej miery, aby mali pri svojom konaní dostatočný priestor a 
flexibilitu a aby sa predovšetkým zohľadňovali záležitosti miestnych 
verejnoprospešných orgánov. 

9. Aj keď, podobne ako Komisia, z regulačných dôvodov obhajujeme právny rámec 
udeľovania koncesií na služby, nemožno súhlasiť s tým, prečo by mala regulačná 
hustota návrhu smernice natoľko presahovať existujúce nariadenia pre koncesie na 
stavebné práce. Nariadenia týkajúce sa technických špecifikácií, kritérií výberu, kritérií 
udeľovania a požiadaviek na zverejňovanie, ktoré navrhuje Komisia, vedú k 
neprimeranému zaťaženiu. Vzhľadom na cieľ podpory verejno-súkromných 
partnerstiev, ktorý Komisia sleduje vo svojom návrhu smernice, sú kontraproduktívne. 
V súlade s článkom 5 ods. 3 ZEÚ by postačovalo aj nariadenie na vnútroštátnej či 
regionálnej úrovni.

10. Záchranárske služby patria do výlučnej právomoci jednotlivých štátov. Tradične sú vo 
federálnom systéme rôzne právne organizované. V niektorých štátoch existuje medzi 
záchranárskou službou a civilnou ochranou logická a aj koncepčne významná a 
systémovo podmienená nerozlučná väzba. Zachovanie tohto prepojenia je mimoriadne 
dôležité pre ochranu vnútornej bezpečnosti. Tú však možno zabezpečiť len vtedy, ak sa 
upustí od všeobecnej verejnej súťaže v záchranárskej službe, teda v koncesiách na 
služby, ktoré doteraz povinne nepredpisovali verejnú súťaž.

Zachovanie vnútornej bezpečnosti prostredníctvom záchranárskej služby a civilnej 
ochrany je základnou úlohou verejnoprospešných orgánov. Otvorená verejná súťaž z 
hľadiska minimalizácie nákladov a ďalších aspektov spojených s udeľovaním koncesie 
by viedla k tomu, že by sa skomercializovalo aj rozhranie medzi záchranárskou službou 
a civilnou ochranou. V konečnom dôsledku by tým došlo k veľkým stratám na kvalite. 
Okrem toho by sa spochybnil aj prvok dobrovoľníctva v tomto prepojenom systéme 
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ochrany obyvateľstva, ktorý je v Nemecku mimoriadne dôležitý.

Je preto potrebné urobiť všetko pre to, aby bola záchranárska služba zahrnutá do 
katalógu výnimiek článku 8 ods. 5 navrhovanej smernice.


