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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 
služeb
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro Vaši informaci odůvodněné stanovisko švédského parlamentu 
(Riksdagu) týkající se výše uvedeného návrhu.
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Odůvodněné stanovisko

Riksdag přezkoumal uplatňování zásady subsidiarity v návrhu nařízení Komise o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb (COM (2011) 895 final), a výsledky přezkumu uvádí ve stanovisku 
finančního výboru 2011/12:FiU45. 

Riksdag vítá návrh Komise a k návrhu na přepracování směrnice, který je v mnoha oblastech 
v souladu se stanoviskem Švédska k zelené knize, jež dala podnět k tomuto přezkumu, se 
staví v podstatě kladně. Podobně jako Komise se rovněž Riksdag domnívá, že části návrhu, 
které pojednávají o dohledu a poskytování vedení, jsou důležité. Podle názoru Riksdagu by 
mělo být úlohou jednotlivých členských států zavést systém dohledu a znalostní centrum 
pro podporu a poskytování vedení. To by znamenalo, že takový systém by mohl být vytvořen 
na základě ústavních podmínek platných v každém členském státě. Způsob, jakým mají být 
orgány organizovány, je záležitostí členských států a neexistuje důvod nařídit na úrovni EU, 
jaká organizační opatření mají být v určitém členském státě přijata.

Účinný systém dohledu a znalostní centrum lze nejlépe zajistit prostřednictvím vnitrostátních 
právních předpisů. Každý členský stát má své vlastní ústavní podmínky. Riksdag se proto 
domnívá, že návrh v těch částech, v nichž pojednává o dohledu, vzdělávání, poskytování 
vedení a podpory pro zadavatele a podniky, není v souladu se zásadou subsidiarity.

Komise by podle Riksdagu měla předložit návrh odpovídající návrhu, jenž je v současné době 
projednáván, a to tak, aby obsahoval změnu, na jejímž základě by systém dohledu a znalostní 
centrum pro podporu a poskytování vedení nebyly předmětem regulace na úrovni EU.


