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Věc: Odůvodněné stanovisko Parlamentu (Cortes Generales) Španělského království 
ohledně 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 Parlamentu Španělského 
království ohledně výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko Smíšeného výboru pro Evropskou unii č. 1/2012 ze dne 
6. března 2012 o porušení zásady subsidiarity v návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o udělování koncesí (text s významem pro EHP) ((СОМ (2011)897
v konečném znění) (2011/0437(COD)) (SEK(2011)1588 v konečném znění) 
(SEK(2011)1589 v konečném znění))

OBECNÉ SOUVISLOSTI

A. Protokolem o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, připojeným
k Lisabonské smlouvě z roku 2007, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, byl 
zaveden postup, jímž vnitrostátní parlamenty kontrolují dodržování zásady subsidiarity
v evropských legislativních iniciativách. Tento protokol Španělsko provedlo ve svém právním 
řádu zákonem č. 24/2009 ze dne 22. prosince 2009, kterým se mění zákon č. 8/1994 ze dne 
19. května 1994. Toto stanovisko vychází především z těchto ustanovení zákona č. 8/1994: 
čl. 3 písm. j) a články 5 a 6.

B. Evropská komise přijala návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování 
koncesí (text s významem pro EHP) ((СОМ (2011)897 v konečném znění) 
(2011/0437(COD)) (SEK(2011)1588 v konečném znění) (SEK(2011)1589 v konečném 
znění)), který poté zaslala vnitrostátním parlamentům, jež mohou ve lhůtě osmi týdnů 
přezkoumat, zda je dotyčný návrh v souladu se zásadou subsidiarity. Tato lhůta vyprší dne 
7. března 2012.

C. Dne 15. února 2012 se předsednictvo a představitelé Smíšeného výboru pro 
Evropskou unii dohodli na tom, že přezkoumají výše uvedenou evropskou legislativní 
iniciativu, jmenovali poslance Josého Lópeze Garrida zpravodajem pro tuto otázku a vyžádali 
si od španělské vlády předložení zprávy ve smyslu čl. 3 písm. j) zákona č. 8/1994.

D. Parlament Baskicka, parlament oblasti Aragón (Cortes) a parlament oblasti 
Extremadura zaslaly svá stanoviska uvádějící, že se nedomnívají, že by evropská legislativní 
iniciativa, která je předmětem přezkumu, porušovala zásadu subsidiarity.

E. Na své schůzi konané dne 6. března 2012 přijal Smíšený výbor pro Evropskou unii 
následující stanovisko.

STANOVISKO

1. Čl. 5 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že „výkon pravomocí [Evropské unie] 
se řídí zásadami subsidiarity a proporcionality“. Čl. 5 odst. 3 této smlouvy pak stanoví, že 
„Unie jedná 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. Dotčený legislativní návrh uvádí jakožto svůj právní základ obecné zásady stanovené
v čl. 53 odst. 1 SFEU („koordinace právních a správních předpisů členských států týkajících 
se přístupu k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu“) a procesní ustanovení 
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uvedená v článcích 62 a 114 téže smlouvy („sbližování ustanovení právních a správních 
předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu“).

3. Komise svůj krok odůvodňuje tím, že v současnosti se udílení koncesí na služby řídí 
pouze zásadami Smlouvy (rovné zacházení, zákaz diskriminace, transparentnost
a proporcionalita), přičemž udílení stavebních koncesí (s výjimkou služeb obecného zájmu) 
částečně upravují také různá ustanovení sekundárního práva. Veřejné zakázky naopak 
podléhají podrobným ustanovením sekundárního práva upravujícím jak tradiční odvětví, tak 
služby obecného zájmu. Na základě této úvahy Komise uvádí, že existuje situace právní 
nejistoty, přístup na daný trh je omezen a uchazeči čelí absenci soudně vymahatelných záruk, 
což je způsobeno nejednoznačností pravidel Evropské unie upravujících koncese.

Komise dále uvádí, že dotčená evropská legislativní iniciativa si klade za cíl zavést rámec, 
který by usnadnil širší využívání koncesí a umožnil posílit hospodářský růst a podpořit 
inovace. Iniciativa se zaměřuje na řešení umožňující zvýšit kvalitu a dostupnost určitého 
počtu sociálně a hospodářsky důležitých služeb, přičemž současně usiluje o usnadnění 
investic a rozvoj soutěže při zadávání koncesí, což umožní rozšířit obchodní příležitosti 
podniků v EU a podpořit inovace.

Tento návrh doplňuje další dva návrhy na revizi platných směrnic o veřejných zakázkách.

4. Návrh nemá žádný dopad na rozpočet.

5. Návrh spadá do oblasti sdílené pravomoci Evropské unie a členských států, a je tudíž 
nezbytné uplatnit zásadu subsidiarity.

Je třeba si uvědomit, že podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do 
její výlučné pravomoci, teoreticky jen ve výjimečných případech, neboť může jednat 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.

Z tohoto důvodu a právě kvůli výjimečné povaze této činnosti Unie, musí sama EU 
poskytnutím co největšího množství údajů, skutečností a argumentů prokázat, že existuje 
problém, který ovlivňuje základní zásady evropského právního řádu (zákaz diskriminace, 
transparentnost, vnitřní trh a hospodářská soutěž) a že navrhovaná činnost obsahově ani 
formálně nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro uplatnění ustanovení Smluv, tj. že 
neporušuje ani zásadu proporcionality.

V dané věci je třeba připomenout, že Evropský parlament přijal dne 25. října 2011 
usnesení o modernizaci zadávání veřejných zakázek, v němž kategoricky uvádí:

„upozorňuje na vyloučení koncesí na služby z oblasti působnosti evropských pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek; opakuje, že je třeba věnovat náležitou pozornost složitosti 
postupů a rozdílům v právní kultuře a praxi jednotlivých členských států ve vztahu ke 
koncesím na služby; trvá na tom, že jakýkoli návrh právního aktu týkajícího se koncesí na 
služby by byl opodstatněný, pouze pokud by měl za cíl napravit narušení fungování 
vnitřního trhu; upozorňuje, že taková narušení dosud nebyla zjištěna, a právní akt
o koncesích na služby je tudíž zbytečný, protože nesměřuje ke znatelnému zlepšení fungování 
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vnitřního trhu“.

EP dále uvádí, že „směrnice bývají často vnímány jako příliš podrobné a stále techničtější
a složitější, přičemž se současně velmi zvýšilo právní riziko nedodržení těchto pravidel
jak ze strany veřejných zadavatelů, tak dodavatelů“.

Vzhledem k tomu, že od přijetí tohoto usnesení uplynulo jen málo času, není příliš 
pravděpodobné, že by Evropský parlament přehodnotil tento svůj velmi kategorický přístup, 
který plně sdílíme.

6. Pokud jde o hmotněprávní či věcné základy tohoto návrhu aktu, tj. existenci 
případných narušení vnitřního trhu, nesetkali jsme se s žádným prvkem, který by nám 
umožňoval doložit, že zde čelíme skutečnému problému, který by měl vést k tak rozsáhlému 
zásahu.

Komise uvádí, že panuje určitý nedostatek právní jistoty způsobený nesprávnou definicí 
tohoto typu smluv, což představuje překážku pro uplatňování jednoznačného rozlišení mezi 
koncesemi a veřejnými zakázkami a mezi koncesemi na stavební práce a koncesemi na 
služby. Platná pravidla, která v naší zemi upravují veřejné zakázky, jsou však velmi početná,
a to jak na úrovni jejich zdroje (ústřední zákonodárce nebo zákonodárci jednotlivých 
autonomních regionů), tak na úrovni typu normy, která je stanoví (zákon či vyhláška), 
přičemž jejich vzorem bylo navíc jednoznačně právo Společenství.

Zákon č. 34/2010 ze dne 5. srpna 2010, kterým se mění zákon č. 30/2007 ze dne 30. října 
2007 o zakázkách zadávaných veřejnoprávními subjekty, a královský legislativní výnos 
č. 3/2011 ze dne 14. listopadu 2011 o schválení aktu, který je výsledkem revize zákona
o zakázkách zadávaných veřejnoprávními subjekty, plně odpovídají směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Tato směrnice navíc nejen 
představuje revizi předcházejících směrnic, ale zavádí také četné a podstatné změny
a představuje kvalitativní pokrok evropské legislativy v oblasti veřejných zakázek, který nám 
dokonce poprvé umožňuje hovořit o skutečném jednotném trhu v oblasti veřejných zakázek. 

S překvapením navíc konstatujeme, že mnoho z odpovědí, jež Komise obdržela v rámci 
konzultací vedených pro účely vyhodnocení dopadu a jimiž se zaštiťuje při tvrzení, že daný 
trh trpí určitými problémy, naopak ukazuje, že většina veřejných orgánů, které byly 
konzultovány, otevřeně uvádí, že s tímto návrhem aktu nesouhlasí, že disponují právním 
rámcem, jenž dostatečně zaručuje dodržování zásad transparentnosti, rovnosti a hospodářské 
soutěže, že zákony upravující tyto veřejné soutěže jsou jednoznačné a srozumitelné a že nejen 
nevidí opodstatnění zásahu Komise, ale že si ani nejsou vědomy existence zmíněného 
problému (viz např. odpověď portugalského ministerstva zahraničního obchodu, dokument 
zaslaný sdružením skotských orgánů místní samosprávy nebo – v širším rámci, nikoli však 
méně kategoricky – odpověď Rady evropských obcí a regionů).

Argument nedostatku právní jistoty tedy není ničím opodstatněn.

7. Ve svém hodnocení dopadů návrhu Komise uvádí, že rozdíly mezi vnitrostátními 
právními režimy, pokud jde o oblast působnosti pravidel upravujících udělování koncesí, 
rozdílné úrovně, na nichž probíhá zveřejňování, rozdílná pravidla upravující transparentnost, 
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rozmanité postupy a velký počet kritérií výběru a udělování představují skutečné omezení 
přístupu na trh.

Zde je třeba opět připomenout usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011, v němž 
EP uvádí, že „je třeba věnovat náležitou pozornost složitosti postupů a rozdílům v právní 
kultuře a praxi jednotlivých členských států ve vztahu ke koncesím na služby“, přičemž je 
současně vhodné zmínit, že toto varování Parlamentu vychází z čl. 4 odst. 2 Smlouvy
o Evropské unii, který stanoví, že Unie ctí rovnost členských států před Smlouvami a jejich 
národní identitu, která spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech, včetně 
místní a regionální samosprávy.

Z výše uvedeného vyplývá, že to, co návrh aktu označuje za problém, je jen rozmanitost 
právní a kulturní reality zemí, které tvoří Unii, rozmanitost, kterou je třeba respektovat, 
nepředstavuje-li skutečné omezení trhu, což v dané věci návrh opravdu neprokazuje.

Třetím aspektem, jenž je podle Komise součástí problému, je nedostatek soudně 
vymahatelných záruk pro uchazeče, kterým je tak podle ní znemožněn přístup k soudním 
opravným prostředkům v oblasti veřejných zakázek. Ani v této oblasti se nám však nepodařilo 
nalézt ve španělských právních předpisech ustanovení, která by omezovala přístup některé ze 
stran smlouvy o koncesi k účinné soudní ochraně umožňující vyřešit spor smluvních stran 
soudní cestou.

Smíšený výbor je přesvědčen, že je povinností Evropské komise uvést důvody, které ji vedly
k tomu, aby navrhla, že bude sdílená pravomoc vykonávána Evropskou unií, a prokázat, jaká 
budoucí zlepšení tento zásah přinese. Komise však nepředkládá žádný prvek, který by 
dostatečně prokazoval, že zde skutečně existuje problém na trhu, a není zjevné, jaké výhody 
by tento zásah přinesl Unii jako celku. Protože tedy neexistuje žádný důvod, který by 
ospravedlňoval výjimečný zásah, jímž svěření výkonu sdílené pravomoci Evropské unii 
bezesporu je, Smíšenému výboru nezbývá než přijmout záporné stanovisko ohledně souladu 
této iniciativy se zásadou subsidiarity. 

ZÁVĚR

Z výše uvedených důvodů se Smíšený výbor pro Evropskou unii domnívá, že Evropská 
komise v návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí 
nedodržuje zásadu subsidiarity, která je zakotvena v platné Smlouvě o Evropské unii
a podle níž, aby mohla Unie přijmout opatření, musí plně prokázat, že cílů zamýšlené 
činnosti nemůže být dosaženo členskými státy na ústřední, regionální či místní úrovni.


