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1 Pozri ods. 24
2 Pozri ods. 18
3 Rozsudok z 18. novembra 1999 vo veci C-107/98 Teckal [1999] Zb. I-08121 ods. 50; rozsudok z 11. januára 
2005 vo veci C-26/03 City of Halle [2005] zatiaľ neuverejnené v Zb. para 49; rozsudok z 13. decembra 2005 vo 
veci C-458/03 Parking Brixen [2005]  zatiaľ neuverejnené v Zb. ods. 49.
4 Väčšinový kapitál, podriadenosť miestnemu orgánu, činnosť vykonávaná v prevažnej miere na jeho území.
5 Nie minimalizácia nákladov pre miestne orgány. 
6 Hlavne čo sa týka miestnych pracovných príležitostí a životného prostredia.

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Lisabonská stratégia navrhuje zavedenie „Aktívneho a dynamického sociálneho štátu
“1 v „snahe napĺňania cieľov v oblasti zamestnania, regionálneho rozvoja a životného 
prostredia...“2 ; a je potrebné zosúladiť tieto ciele s pravidlami hospodárskej súťaže a 
právne ich zabezpečiť;

B. keďže smernice 2004/18 a 2004/17 jednoznačne nedefinujú zmluvy „in house“;

C. keďže judikatúra Európskeho súdneho dvora v oblasti zmlúv „in house“ sa vo svojich 
rozsudkoch3 obmedzuje na uvedenie indícií, ktoré oprávňujú udelenie výnimky z pravidiel 
verejného obstarávania;  

D. keďže viaceré členské štáty podporujú miestne samosprávy pri vytváraní verejno-verejných 
inštitucionalizovaných partnerstiev, ku ktorým neexistuje ustálená judikatúra;

E. keďže Súdny dvor navrhol kritériá umožňujúce zaradiť niektoré inštitucionalizované
verejno-súkromné partnerstvá medzi zmluvy „in house“4;

F. keďže Súdny dvor v súlade s Lisabonskou stratégiou stanovil maximalizáciu prínosu pre 
miestne obyvateľstvo5 ako hlavné kritérium pri vyhlasovaní verejných súťaží;

1. vyzýva Komisiu, aby navrhla legislatívny rámec, ktorý stanoví vzťahy „in house“, pričom sa 
bude opierať o kritériá Súdneho dvora;

2. vyzýva Komisiu, aby poskytla ďalšie upresnenia pre koncept „verejného orgánu“, aby boli 
stanovené formy verejno-verejného partnerstva, na ktoré sa vzťahuje princíp subsidiarity a 
nie pravidlá verejného obstarávania;

3. vyzýva Komisiu, aby prijala kritériá Súdneho dvora a ciele stanovené lisabonským 
samitom6 pri hodnotení činností aktívneho a dynamického sociálneho štátu spojených s 
obstarávaním.


