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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

7. 3. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(28/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o udělování koncesí
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437/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 německé Spolkové rady 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Spolková rada, tisk 874/11 (rozhodnutí)

02.03.12

Usnesení

Spolkové rady

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí

COM(2011) 897 dokument Rady 18960/11

Na svém 893. zasedání konaném dne 2. března 2012 přijala Spolková rady podle čl. 12 
písm. b) Smlouvy o EU (SEU) následující stanovisko:

1. Spolková Rada soudí, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Podle čl. 5 
odst. 3 Smlouvy o EU jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 
pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše 
jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.

2. Spolková rada nepovažuje své námitky vyjádřené ve stanovisku ze dne 11. února 2011
k aktu o jednotném trhu (tisk 698/10 (usnesení)) tímto návrhem směrnice za vyvrácené. 
Proto s tímto návrhem nesouhlasí.

3. Na základě článku 17 směrnice 2004/18/ES (směrnice o koordinaci postupů 
při zadávání veřejných zakázek) a článku 18 směrnice 2004/17/ES (odvětvová 
směrnice) byly koncese na služby z oblasti působnosti právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek úmyslně vyňaty. Důvodem je zejména nutnost zohlednit odlišnosti 
koncesí na služby mezi jednotlivými členskými státy a poskytnout veřejným 
zadavatelům i dodavatelům určitou flexibilitu.

4. Komise dostatečně nezdůvodnila, proč je nutné, aby byly koncese na služby upraveny 
sekundárním právem na evropské úrovni. Zatím nebylo dostatečně prokázáno, že by 
docházelo k závažnému narušení trhu a omezení vstupu na trhy, jimiž Komise 
odůvodňuje svůj návrh. Komise nepředložila žádný doklad o tom, že by se podíl 
koncesí na služby v partnerstvích veřejného a soukromého sektoru vyvíjel v posledních 
letech negativně a že by byl takový negativní vývoj zapříčiněn údajnými nedostatky, 
které Komise uvádí.

5. Také Evropský parlament ve svých usneseních, naposledy dne 25. října 2011 
(2011/2048(INI)), výslovně uvedl, že dosud nebylo zjištěno, že by docházelo
k případům závažného narušování hospodářské soutěže nebo omezeného vstupu na trh,
a nepovažoval proto za nutné, aby byla přijat právní akt o koncesích na služby. 

6. Koncese na služby se ani dnes neudělují v právním vakuu. Jejich zásady, odvozené 
ze základních svobod stanovených primárním právem, byly blíže upřesněny v řadě 
rozhodnutí Evropského soudního dvora a ve sděleních Komise. Pro udílení koncesí 
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na služby tedy platí základní zásady, kterými se veřejní zadavatelé musí řídit. Podle 
těchto zásad musí být zajištěno rovné zacházení, nesmí docházet k diskriminaci
a postup musí probíhat transparentně. Regulace na evropské úrovni by byla v rozporu 
se snahou EU zjednodušit evropské předpisy o veřejných zakázkách, odbourávat 
byrokracii a snižovat administrativní náklady.

7. Zásady odvozené z ustanovení primárního práva platí ve všech členských státech stejně. 
Jejich obecnou platnost zajišťuje Evropský soudní dvůr, který podle čl. 19 odst. 1 druhé 
věty SEU dbá na dodržování práva při výkladu a uplatňování Smluv.

8. Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, dále omezila 
možnosti EU, pokud jde o stanovení obecné právní úpravy pro koncese na služby, která 
by se týkala i obcí. Podle čl. 4 odst. 2 první věty SEU musí totiž Unie respektovat 
národní identitu členských států, která spočívá v jejich základních politických
a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy. Článek 14 SFEU
a protokol č. 26 připojený k Lisabonské smlouvě dále stanovují široké rozhodovací 
pravomoci zvláště v případě místních orgánů, pokud jde o způsob poskytování, 
zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu tak, aby tyto služby co 
nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů. Na tuto zvláštní ochranu místní samosprávy je 
třeba pamatovat i v kontextu udílení koncesí na služby, neboť místní orgány musí mít 
dostatek prostoru k tomu, aby stanovovaly pravidla a vedly jednání dle svého uvážení. 
Zejména musí být zohledněna otázka poskytování služeb obecného zájmu.

9. I když bychom se stejně jako Komise domnívali, že z důvodu zajištění podmínek 
hospodářské soutěže je třeba stanovit rámcovou úpravu udílení koncesí na služby, nelze 
dost dobře pochopit, proč by měl být tento návrh směrnice mnohem podrobnější než 
platné předpisy o udílení stavebních koncesí. Pravidla pro technické specifikace, kritéria 
pro výběr dodavatele a zadávání zakázek a požadavky na zveřejňování, jak je navrhuje 
Komise, by vytvářely neúměrné náklady. S ohledem na dosažení cíle, který Komise 
sleduje svým návrhem směrnice, totiž podporovat partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, by byla tato pravidla kontraproduktivní. Právní úprava na státní nebo regionální 
úrovni by byla s ohledem na čl. 5 odst. 3 SEU plně dostačující.

10. Záchranná služba je ve výlučné pravomocí spolkových zemí. Z historických důvodů je 
ve spolkovém systému právně upravena velmi rozdílným způsobem. V některých 
zemích existuje mezi záchrannou službou a civilní ochranou nejen logický, ale
i koncepčně významný systémový vztah, který nelze odstranit. Má-li být zajištěna 
vnitřní bezpečnost, je zachování této vazby naprostou nutností. To však lze zajistit 
pouze tedy, nedojde-li k zavedení všeobecné povinnosti vypisovat soutěž na záchrannou 
službu i tam, kde dosud bylo možné udělovat koncese bez výběrového řízení.

Zajištění vnitřní bezpečnosti prostřednictvím záchranné služby a civilní ochrany je 
jedním z klíčových úkolů služeb obecného zájmu. Otevřené výběrové řízení ve jménu 
snižování nákladů a jiných aspektů práva v oblasti zadávání veřejných zakázek by vedlo
k tomu, že by byla komercionalizována i rozhraní mezi záchrannou službou a civilní 
ochranou. V konečném důsledku by to vedlo k dramatickému snížení kvality a navíc 
ke zpochybnění prvku dobrovolné činnosti, který je v Německu v tomto propojeném 
systému civilní ochrany velmi významný.
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Žádáme proto, aby bylo vyvinuto úsilí o přidání záchranné služby na seznam výjimek 
uvedený v čl. 8 odst. 5 návrhu směrnice.


