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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

13.3.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(30/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko parlamentu Španielskeho kráľovstva Cortes Generales k 
návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Podľa článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od dátumu 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 parlamentu Španielskej republiky Cortes 
Generales k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 1/2012 SPOLOČNÉHO VÝBORU EURÓPSKEJ 
ÚNIE ZO 6. MARCA 2012 K NEPLNENIU ZÁSADY SUBSIDIARITY V RÁMCI 
NÁVRHU SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O UDEĽOVANÍ 
KONCESIÍ (TEXT S VÝZNAMOM PRE EHP) [СОМ(2011)0897 V KONEČNOM 
ZNENÍ] [2011/0437 (COD)] {SEC(2011) 1588 FINAL} {SEC(2011) 1589 FINAL}

SÚVISLOSTI

A. Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojený k Lisabonskej 
zmluve z roku 2007, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, sa vymedzil kontrolný 
postup národných parlamentov vo vzťahu k dodržiavaniu zásady subsidiarity v rámci 
európskych legislatívnych návrhov. Tento protokol bol v Španielsku rozpracovaný v zákone 
č. 24/2009 z 22. decembra, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 8/1994 z 19. mája. Právny 
základ tejto správy tvoria najmä nový článok 3 ods. j) a nové články 5 a 6 zákona č. 8/1994.

B. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií (text s významom 
pre EHP) [СОМ(2011)0897 final] [2011/0437 (COD)] {SEC(2011) 1588 final} {SEC (2011) 
1589 v konečnom znení} schválila Európska komisia a poslala ho národným parlamentom, 
ktoré majú osem týždňov na overenie uplatňovania zásady subsidiarity v tomto návrhu, 
pričom táto lehota uplynie 7. marca 2012.

C. Predsedníctvo a zástupcovia Spoločného výboru Európskej únie prijali 15. februára 2012 
dohodu o uskutočnení preskúmania uvedeného európskeho legislatívneho návrhu, pričom za 
spravodajcu vymenovali poslanca Josého Lópeza Garridu a vládu požiadali o predloženie 
správy, ako to určuje článok 3 ods. j) zákona č. 8/1994.

D. Baskický parlament, parlament autonómnej oblasti Aragon a zhromaždenie autonómnej 
oblasti Extremadura poslali svoje vyjadrenia, v ktorých nespochybňujú dodržiavanie zásady 
subsidiarity v skúmanom európskom legislatívnom návrhu.

E. Spoločný výbor Európskej únie na svojom zasadnutí 6. marca 2012 prijal toto

STANOVISKO

1. V článku 5 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že „vykonávanie právomocí Únie sa 
spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality“. V súlade s článkom 5 ods. 3 spomínanej 
zmluvy platí, že „podľa zásady subsidiarity koná Únia 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 ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej 
úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie“.

2. Právny základ skúmaného legislatívneho návrhu je postavený na všeobecných zásadách 
obsiahnutých v článku 53 ods. 1 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení členských štátov v súvislosti so začatím a výkonom samostatnej 
zárobkovej činnosti a v procedurálnych opatreniach uvedených v článkoch 62 a 114 o 
zbližovaní právnych ustanovení v záujme harmonizácie vnútorného trhu Zmluvy o fungovaní 
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Európskej únie.

3. Komisia odôvodňuje svoje konanie tým, že v súčasnosti sa koncesie na služby udeľujú 
výlučne podľa zásad zmluvy (rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, transparentnosť a 
proporcionalita), zatiaľ čo koncesie na stavebné práce (s výnimkou sektora verejných služieb) 
sa čiastočne upravujú aj rôznymi ustanoveniami sekundárneho práva. Verejné zmluvy sú zase 
predmetom podrobných ustanovení sekundárneho práva (ktorými sa upravujú tradičné 
sektory, ako aj verejné služby). Na základe toho sa domnieva, že existuje situácia, pre ktorú je 
typická právna neistota, prekážky prístupu na trh a chýbajúce primerané súdne záruky pre 
uchádzačov, ktoré majú pôvod v nedostatočnej jasnosti predpisov Európskej únie, ktoré 
upravujú koncesie.

Potvrdzuje, že zámerom európskeho legislatívneho návrhu je vytvoriť rámec, ktorý by 
podporil rozšírenejšie používanie koncesií, a prispel by tak k hospodárskemu rastu a rozvoju 
inovácií. Návrh sa bude zameriavať na riešenia umožňujúce zlepšenie kvality a dostupnosti 
mnohých služieb, ktoré sú dôležité zo sociálneho a z hospodárskeho hľadiska. Tým by sa 
uľahčili investície a zvýšila by sa hospodárska súťaž pri udeľovaní koncesií, čím by sa 
vytvorilo viac obchodných príležitostí pre spoločnosti Európskej únie a podporili by sa 
inovácie.

Návrh sa predkladá súbežne s ďalšími dvoma návrhmi v rámci revízie smerníc týkajúcich sa 
verejného obstarávania, ktoré sú momentálne platné.

4. Z rozpočtového hľadiska návrh nemá rozpočtové následky.

5. Návrh zasahuje do oblasti, ktorá je spoločnou zodpovednosťou Európskej únie aj členských 
štátov, a preto sa tu uplatňuje zásada subsidiarity.

Nemožno zabúdať na to, že pri uplatňovaní zásady subsidiarity sa zásahy Únie v oblastiach, 
ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, považujú za výnimočné, pričom je stanovené, že 
Únia zasahuje len v takom prípade a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu 
členské štáty uspokojivo dosiahnuť na centrálnej úrovni alebo na regionálnej a miestnej 
úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie.

Z tohto dôvodu a na základe tejto výnimočnosti, ktorá je typická pre konanie Únie, musí 
práve Únia odôvodniť existenciu problému, ktorý ovplyvňuje základné zásady európskeho 
právneho poriadku (nediskriminácia, transparentnosť, vnútorných trh a hospodárska súťaž) 
poskytnutím maximálneho množstva informácií, podrobností a argumentov, a aj to, že 
navrhované konanie svojím obsahom a formou neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na 
plnenie obsahu zmlúv, a teda neporušuje zásadu proporcionality.

Z hľadiska posudzovaného prípadu treba jednoznačne pripomenúť, že len nedávno, a to 
25. októbra 2011, prijal Európsky parlament uznesenie o modernizácii verejného 
obstarávania, v ktorom uviedol kategorické vyhlásenia:

„zdôrazňuje vylúčenie koncesie na služby z pôsobnosti európskych pravidiel 
obstarávania: opakuje, že je vhodné zohľadniť zložitosť postupov aj významné rozdiely 
medzi členskými štátmi v oblasti právnej kultúry a právnej praxe, pokiaľ ide o udeľovanie 
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koncesií na služby,“ a trvá na tom, že „každý návrh právneho aktu, ktorý by sa zaoberal 
koncesiami na služby, by bol opodstatnený len v tom prípade, ak by mal za cieľ napraviť 
narušenia vo fungovaní vnútorného trhu; poukazuje na to, že takéto narušenia sa 
doposiaľ nezistili, a preto je právny akt týkajúci sa koncesií na služby nepotrebný, pokiaľ sa 
nezameriava na identifikovateľné zlepšenie fungovania vnútorného trhu.“

Okrem toho dodáva, že „smernice sú často vnímané ako príliš podrobné a stali sa čoraz 
technickejšie a zložitejšie, pričom sa zároveň pre verejných obstarávateľov, ako aj 
dodávateľov zvýšilo právne riziko nedodržania týchto pravidiel.“

Nezdá sa, že by sa za krátky čas, ktorý uplynul, mohlo zmeniť presvedčivé kritérium 
Európskeho parlamentu, s ktorým v plnej miere súhlasíme.

6. Pokiaľ ide o hmotnú alebo faktickú podstatu, teda existenciu možného narušenia 
vnútorného trhu, v našom prostredí sme nenašli údaje, ktoré by nám umožnili potvrdiť 
existenciu reálneho problému, ktorý by si vyžadoval konanie v takomto rozsahu.

Komisia argumentuje, že existuje právna neistota v dôsledku nesprávneho vymedzenia týchto 
typov zmlúv, a preto je náročné odlíšiť verejné koncesie a verejné zmluvy, ako aj koncesie na 
stavebné práce a koncesie na služby. Aktuálne platný právny predpis v našej krajine 
upravujúci verejné obstarávanie je však veľmi rozsiahly, a to tak v oblasti vnútroštátnej, ako 
aj autonómnej zákonodarnej moci, a to isté platí pre právne predpisy, ktoré majú právnu silu 
zákonov, ako sú nariadenia, pričom sa jasne inšpiroval právom Spoločenstva.

Zákon č. 34/2010 z 5. augusta, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2007 z 30. októbra o 
zmluvách vo verejnom sektore, ako aj kráľovský dekrét č. 3/2011 zo 14. novembra, ktorým sa 
schvaľuje prepracovaný text zákona o zmluvách vo verejnom sektore, je v plnej miere 
inšpirovaný smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby. Ide o právnu normu, ktorá je prepracovaním 
predošlých smerníc, ale zároveň zavádza mnohé a dôležité zmeny do tohto nariadenia 
a predstavuje kvalitatívny pokrok v európskych pravidlách uzatvárania zmlúv, pretože po 
prvýkrát umožňuje hovoriť o skutočnom jednotnom trhu verejného obstarávania.

Je prekvapivé, že pri analýze veľkého počtu odpovedí na konzultačný proces uskutočnený 
Komisiou v rámci posúdenia vplyvu – na základe ktorého sa Komisia domnieva, že na trhu 
existuje problém – sa zistilo, že väčšina verejných inštitúcií sa stavia otvorene proti novému 
nariadeniu a potvrdzuje, že je k dispozícii právny rámec, ktorý dostatočne zaručuje zásady 
transparentnosti, rovnosti a hospodárskej súťaže. Tieto inštitúcie tiež uvádzajú, že zákony 
upravujúce tieto zmluvy sú jasné a zrozumiteľné a že nielenže nezaznamenali potrebu zásahu 
zo strany Komisie, ale neodhalili ani existenciu problému. (Pozri napríklad dotazníky 
portugalského ministerstva pre zahraničný obchod, vyjadrenie Zhromaždenia škótskych 
miestnych orgánov alebo odpoveď, ktorú poskytla Rada európskych obcí a regiónov, ktorá 
má všeobecnejší, ale o to pádnejší charakter.)

Argument právnej neistoty nie je opodstatnený.
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7. Pri posudzovaní vplyvu návrhu sa Komisia zrejme domnieva, že rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi režimami v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov 
týkajúcich sa udeľovania koncesií, rôzne úrovne zverejňovania, rôzne právne predpisy 
týkajúce sa transparentnosti, rôznorodé postupy a viaceré kritériá výberu a udelenia koncesie 
predstavujú skutočnú prekážku prístupu na trh.

Preto treba znovu pripomenúť uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011, v 
ktorom upozorňuje na to, že „je vhodné zohľadniť zložitosť postupov aj významné rozdiely 
medzi členskými štátmi v oblasti právnej kultúry a právnej praxe, pokiaľ ide o udeľovanie 
koncesií na služby“, a tiež pripomenúť, že toto upozornenie Parlamentu vychádza z bodu 2 
článku 4 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa potvrdzuje, že Únia bude rešpektovať rovnosť 
členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu obsiahnutú v ich základných 
politických a ústavných systémoch, a to vrátane regionálnych a miestnych samospráv.

Preto možno povedať, že to, čo návrh považuje za problém, je v skutočnosti len rozmanitou 
právnou a kultúrnou praxou krajín, ktoré tvoria Úniu, ktorá sa musí ako taká rešpektovať, 
pokiaľ nepredstavuje skutočnú prekážku na trhu. Tomuto hľadisku sa pritom nepripisuje 
dostatočný význam.

Tretím aspektom, na základe ktorého Komisia charakterizuje problém, sú chýbajúce 
primerané právne záruky pre uchádzačov, v dôsledku ktorých nemajú prístup k nápravným 
prostriedkom v oblasti verejného obstarávania. Ani v tomto bode sme nenašli v španielskych 
právnych predpisoch ustanovenia, ktoré by obmedzovali prístup k účinným právnym 
prostriedkom, pomocou ktorých môžu zúčastnené strany zmluvy o udelení koncesie vyriešiť 
svoje problémy súdnou cestou.

Spoločný výbor chápe, že úlohou Komisie je podložiť dôvody, pre ktoré navrhla, aby 
spoločnú kompetenciu vykonávala Európska únia, a zlepšenia, ktoré by to prinieslo v 
budúcnosti. Naopak však nevidí dostatočné príčiny existencie skutočného problému na trhu 
ani žiadne výhody, ktoré by toto konanie prinieslo celej Únii. Keďže Spoločný výbor 
nepovažuje túto situáciu za takú výnimočnú, aby bolo opodstatnené vykonávanie tejto 
spoločnej kompetencie zo strany Európskej únie, nemôže pozitívne informovať o súlade tohto 
návrhu so zásadou subsidiarity.

ZÁVER

Na základe uvedených dôvodov sa Spoločný výbor Európskej únie domnieva, že v rámci 
návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií Komisia 
nedodržala zásadu subsidiarity stanovenú v platnej Zmluve o Európskej únii, ktorá 
opodstatňuje zásahy Európskej únie v plnej miere len vtedy, keď sa ciele plánovaného 
konania nedajú uspokojivo dosiahnuť členskými štátmi, a to ani na ich regionálnej či 
miestnej úrovni.


