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Vec: Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen) k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových 
služieb
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(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 Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen) 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko

Švédsky parlament preskúmal uplatnenie zásady subsidiarity v návrhu smernice o obstarávaní 
vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb, ktorý predložila Komisia (COM(2011)0895 final), 
a preskúmanie uvádza v stanovisku finančného výboru 2011/12:FiU45.

Švédsky parlament víta návrh Komisie a je v zásade naklonený revízii smernice, ktorá je 
v mnohých častiach v súlade s odpoveďou Švédska na zelenú knihu, z ktorej vychádza 
preskúmanie. Rovnako ako vláda sa švédsky parlament domnieva, že časti návrhu, ktoré sa
týkajú dohľadu a usmernení, sú dôležité. Podľa názoru švédskeho parlamentu by malo byť 
úlohou každého členského štátu zriadiť systém dohľadu a znalostné centrá na poskytovanie 
podpory a usmernení. Toto sa môže ustanoviť na základe ústavných podmienok platných v 
jednotlivých členských štátoch. Spôsob, akým majú byť orgány organizované, patrí do 
právomoci členských štátov a neexistuje dôvod nariadiť na úrovni EÚ, aké organizačné 
opatrenia sa majú v určitom členskom štáte prijať.

Účinné systémy dohľadu a znalostné centrá možno najlepšie zabezpečiť prostredníctvom 
vnútroštátnych pravidiel. Každý členský štát má svoje vlastné ústavné podmienky. Švédsky 
parlament sa preto domnieva, že časti návrhu, ktoré sa týkajú dohľadu, odbornej prípravy, 
usmernení a pomoci pre obstarávateľov a podniky, sú v rozpore so zásadou subsidiarity.

Podľa názoru švédskeho parlamentu by Komisia mala predložiť nový návrh zodpovedajúci 
návrhu, o ktorom sa rokuje v súčasnosti, tak, aby obsahoval zmenu, na základe ktorej by 
systém dohľadu a znalostné centrá na poskytovanie pomoci a usmernení neboli predmetom 
regulácie na úrovni EÚ.


