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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 21 Zmluvy o Európskej únii 
sa uvádza, že Únia má vymedziť a 
sledovať spoločné politiky a činnosti a 
pracovať s vysokou mierou spolupráce vo 
všetkých oblastiach medzinárodných 
vzťahov, aby okrem iného podporila 
integráciu všetkých krajín do svetového 
hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
postupného zrušovania obmedzení v 
medzinárodnom obchode.

(1) V článku 21 Zmluvy o Európskej únii 
sa uvádza, že Únia má vymedziť a 
sledovať spoločné politiky a činnosti a 
pracovať s vysokou mierou spolupráce vo 
všetkých oblastiach medzinárodných 
vzťahov, aby okrem iného podporila 
integráciu všetkých krajín do svetového 
hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
postupného zrušovania obmedzení v 
medzinárodnom obchode. Podľa tohto 
článku by Únia mala podporovať 
demokraciu, právny štát, univerzálnosť a 
nedeliteľnosť ľudských práv a 
základných slobôd, zachovávanie ľudskej 
dôstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a 
dodržiavanie zásad Charty Organizácie 
Spojených národov a medzinárodného 
práva. Zámerom spolupráce v oblasti 
medzinárodných vzťahov by malo byť 
podporovanie trvalo udržateľného 
hospodárskeho, sociálneho 
a environmentálneho rozvoja rozvojových 
krajín a predovšetkým odstraňovanie 
chudoby.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Obchodná politika Európskej únie 
prispieva k znižovaniu chudoby na celom 
svete tým, že podporuje zlepšovanie 
pracovných podmienok, ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov a základné 
práva.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) EÚ by nemala vyvíjať tlak na tretie 
krajiny, aby privatizovali verejné služby. 
Orgány verejnej moci na všetkých 
úrovniach by mali mať právo samy 
rozhodnúť, či, akým spôsobom a do akej 
miery si želajú poskytovať verejné služby.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Verejné zákazky by sa nemali 
zadávať hospodárskym subjektom, ktoré 
boli účastníkmi zločineckej organizácie, 
podieľali sa na obchodovaní s ľuďmi a 
využívaní detskej práce.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Takéto vylúčenie by sa nemalo 
uskutočniť z dôvodu, že tretí štát vo 
svojom obstarávaní zaviedol udržateľné 
rozvojové ciele. Takéto ciele treba 
podporovať.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V prípade zákaziek s odhadovanou 
hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 
5 000 000 EUR by Komisia mala schváliť 
zamýšľané vylúčenie tovarov a/alebo 
služieb, ak medzinárodná dohoda týkajúca 
sa prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, z ktorej 
pochádzajú tovary a/alebo služby, ktorých 
vylúčenie sa navrhuje, obsahuje výslovné 
vyhradenie prístupu na trh prijaté Úniou. 
Ak takáto dohoda neexistuje, Komisia by 
mala schváliť vylúčenie, keď tretia krajina 
uplatňuje reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania vedúce k nedostatočnej 
reciprocite pri otvorení trhu medzi Úniou a 
príslušnou treťou krajinou. Nedostatočná 
reciprocita by sa mala predpokladať vtedy, 
ak reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania vedú k závažnej a opakujúcej 
sa diskriminácií hospodárskych subjektov, 
tovarov a služieb EÚ.

(15) V prípade zákaziek s odhadovanou 
hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 
5 000 000 EUR by Komisia mala schváliť 
zamýšľané vylúčenie tovarov a/alebo 
služieb, ak medzinárodná dohoda týkajúca 
sa prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, z ktorej 
pochádzajú tovary a/alebo služby, ktorých 
vylúčenie sa navrhuje, obsahuje výslovné 
vyhradenie prístupu na trh prijaté Úniou. 
Ak takáto dohoda neexistuje, Komisia by 
mala schváliť vylúčenie, keď tretia krajina 
uplatňuje reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania vedúce k nedostatočnej 
reciprocite pri otvorení trhu medzi Úniou a 
príslušnou treťou krajinou. Nedostatočná 
reciprocita by sa mala predpokladať vtedy, 
ak reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania vedú k závažnej a opakujúcej 
sa diskriminácii hospodárskych subjektov, 
tovaru a služieb EÚ alebo ak sú ohrozené 
najdôležitejšie hospodárske záujmy Únie, 
napr. v oblasti priemyslu. V prípade 
vážneho a opakovaného porušovania 
základných práv pracovníkov, odborových 
práv a medzinárodného práva, a to aj 
základných medzinárodných dohovorov v 
oblasti pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva, napríklad 
dohovoru MOP č. 94 o pracovných 
doložkách vo verejných zmluvách, by 
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mala Komisia takisto zvážiť obmedzenie 
prístupu na trh pre daný tovar a/alebo 
služby.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Pri posudzovaní, či existuje 
nedostatočná reciprocita, by Komisia mala 
preskúmať, do akej miery sa zákonmi o 
verejnom obstarávaní príslušnej krajiny 
zaisťuje transparentnosť v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
verejného obstarávania a predchádza 
akejkoľvek diskriminácii proti tovarom, 
službám a hospodárskym subjektom Únie. 
Okrem toho by sa malo preskúmať, do akej 
miery verejné orgány a/alebo jednotliví 
obstarávatelia uplatňujú alebo prijímajú 
diskriminačné postupy proti tovarom, 
službám a hospodárskym subjektom Únie.

(16) Pri posudzovaní, či existuje 
nedostatočná reciprocita, by Komisia mala 
preskúmať, do akej miery sa zákonmi o 
verejnom obstarávaní príslušnej krajiny 
zaisťuje transparentnosť v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
verejného obstarávania a predchádza 
akejkoľvek diskriminácii proti tovarom, 
službám a hospodárskym subjektom Únie. 
Okrem toho by sa malo preskúmať, do akej 
miery verejné orgány a/alebo jednotliví 
obstarávatelia uplatňujú alebo prijímajú 
diskriminačné postupy proti tovaru, 
službám a hospodárskym subjektom Únie 
alebo ohrozujú hospodárske záujmy Únie, 
napr. v oblasti priemyslu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Dodržiavanie sociálneho, 
pracovného a environmentálneho práva 
platného na pracovisku v tretej krajine 
vrátane dodržiavania základných 
medzinárodných dohôd, ako je dohovor 
MOP č. 94, by sa nemalo považovať za 
diskriminačné praktiky.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) Opatrenia, ktorými sa obmedzuje 
prístup na trh pre tretie krajiny, by nemali 
mať neprimerane negatívny vplyv na 
sociálnu a pracovnú situáciu v dotknutej 
krajine, a to najmä v prípade rozvojových 
krajín.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Vzhľadom na väčšie ťažkosti pre 
verejných obstarávateľov/obstarávateľov 
posúdiť vysvetlenia uchádzačov v kontexte 
ponúk obsahujúcich tovary a/alebo služby s 
pôvodom mimo Európskej únie, v ktorých 
hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
týchto tovarov alebo služieb, je vhodné 
zabezpečiť zvýšenú transparentnosť pri 
zaobchádzaní s ponukami s neobvykle 
nízkou cenou. Popri pravidlách 
stanovených v článku 69 smernice o 
verejnom obstarávaní a článku 79 smernice 
o obstarávaní subjektov pôsobiacich v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb by 
verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý 
zamýšľa prijať takúto ponuku s neobvykle 
nízkou cenou, mal o tejto skutočnosti 
písomne informovať ostatných uchádzačov 
a uviesť dôvody účtovania neobvykle 
nízkej ceny alebo nákladov. To týmto 

(19) Vzhľadom na väčšie ťažkosti pre 
verejných obstarávateľov/obstarávateľov 
posúdiť vysvetlenia uchádzačov v kontexte 
ponúk obsahujúcich tovary a/alebo služby s 
pôvodom mimo Európskej únie, v ktorých 
hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
týchto tovarov alebo služieb, je vhodné 
zabezpečiť zvýšenú transparentnosť pri 
zaobchádzaní s ponukami s neobvykle 
nízkou cenou. Popri pravidlách 
stanovených v článku 69 smernice o 
verejnom obstarávaní a článku 79 smernice 
o obstarávaní subjektov pôsobiacich v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb by 
verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý 
zamýšľa prijať takúto ponuku s neobvykle 
nízkou cenou, mal o tejto skutočnosti 
písomne informovať ostatných uchádzačov 
a uviesť dôvody účtovania neobvykle 
nízkej ceny alebo nákladov. Osobitná 
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uchádzačom umožní, aby prispeli k 
presnejšiemu posúdeniu, či úspešný 
uchádzač bude schopný vykonať zákazku v 
plnej miere podľa podmienok uvedených v 
súťažných podkladoch. Vďaka týmto 
dodatočným informáciám by sa dosiahli 
spravodlivejšie podmienky na trhu 
verejného obstarávania EÚ.

pozornosť by sa mala venovať 
dodržiavaniu medzinárodného 
pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva vrátane 
základných medzinárodných dohovorov, 
ako je dohovor MOP č. 94. To týmto 
uchádzačom umožní, aby prispeli k 
presnejšiemu posúdeniu, či úspešný 
uchádzač bude schopný vykonať zákazku v 
plnej miere podľa podmienok uvedených v 
súťažných podkladoch. Vďaka týmto 
dodatočným informáciám by sa dosiahli 
spravodlivejšie podmienky na trhu 
verejného obstarávania EÚ.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Ak má Komisia na základe 
dostupných informácií dôvod domnievať 
sa, že tretia krajina prijala alebo uplatňuje 
reštriktívne postupy obstarávania, mala by 
byť schopná začať vyšetrovanie. Ak sa 
existencia reštriktívnych postupov 
obstarávania v tretej krajine potvrdí, 
Komisia by mala príslušnú krajinu vyzvať, 
aby sa zapojila do konzultácií s cieľom 
zlepšiť príležitosť prístupu k verejnému 
obstarávaniu pre hospodárske subjekty, 
tovary a služby v rámci verejného 
obstarávania v uvedenej krajine.

(21) Ak má Komisia na základe 
dostupných informácií dôvod domnievať 
sa, že tretia krajina prijala alebo uplatňuje 
reštriktívne postupy obstarávania alebo 
naďalej porušuje základné práva 
pracovníkov a medzinárodné právo, a to 
aj základné medzinárodné dohovory v 
oblasti pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva vrátane 
dohovoru MOP č. 94, mala by byť 
schopná začať vyšetrovanie. Ak sa 
existencia reštriktívnych postupov 
obstarávania alebo uvedených prípadov 
porušovania v tretej krajine potvrdí, 
Komisia by mala príslušnú krajinu vyzvať, 
aby sa zapojila do konzultácií s cieľom 
zlepšiť príležitosť prístupu k verejnému 
obstarávaniu pre hospodárske subjekty, 
tovar a služby v rámci verejného 
obstarávania v uvedenej krajine.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Takéto opatrenia môžu zahŕňať 
povinné vylúčenie niektorých tovarov a 
služieb tretej krajiny z postupov verejného 
obstarávania v Európskej únii alebo môžu 
na ponuky obsahujúce tovary alebo služby 
s pôvodom v uvedenej krajine uložiť 
povinnú cenovú sankciu. S cieľom
zabrániť obchádzaniu týchto opatrení môže 
byť takisto potrebné vylúčiť niektoré 
právnické osoby kontrolované zo 
zahraničia alebo v zahraničnom vlastníctve 
usadené v Európskej únii, ktoré nie sú 
zapojené do významných obchodných 
operácií tak, aby mali priame a účinné 
spojenie s ekonomikou príslušného 
členského štátu. Vhodné opatrenia by 
nemali byť neprimerané k reštriktívnym 
postupom týkajúcim sa obstarávania, 
ktorým zodpovedajú.

(23) Takéto opatrenia môžu zahŕňať 
povinné vylúčenie niektorých tovarov a 
služieb tretej krajiny z postupov verejného 
obstarávania v Európskej únii alebo môžu 
na ponuky obsahujúce tovary alebo služby 
s pôvodom v uvedenej krajine uložiť 
povinnú cenovú sankciu. S cieľom 
zabrániť obchádzaniu týchto opatrení môže 
byť takisto potrebné vylúčiť niektoré 
právnické osoby kontrolované zo 
zahraničia alebo v zahraničnom vlastníctve 
usadené v Európskej únii, ktoré nie sú 
zapojené do významných obchodných 
operácií tak, aby mali priame a účinné 
spojenie s ekonomikou príslušného 
členského štátu. Vhodné opatrenia by 
nemali byť neprimerané k reštriktívnym 
postupom týkajúcim sa obstarávania, 
ktorým zodpovedajú. Mali by zohľadniť 
najmä možný negatívny vplyv na sociálnu, 
pracovnú a environmentálnu situáciu v 
dotknutej krajine, a to najmä v prípade 
rozvojových krajín.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Je nevyhnutné, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali prístup k 
sortimentu vysoko kvalitných výrobkov, 
ktoré spĺňajú ich požiadavky týkajúce sa 
obstarávania, a to za konkurencieschopné 
ceny. Preto by verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali mať 
možnosť zrušiť opatrenia obmedzujúce 

(24) Je nevyhnutné, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali prístup k 
sortimentu vysoko kvalitných výrobkov, 
ktoré spĺňajú ich požiadavky týkajúce sa 
obstarávania, a to za konkurencieschopné 
ceny. Preto by verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali mať 
možnosť zrušiť opatrenia obmedzujúce 
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prístup tovaru a služieb nespadajúcich pod 
režim medzinárodných záväzkov, ak nie je 
k dispozícii tovar a služby Únie a/alebo 
tovar a služby spadajúce pod režim 
medzinárodných záväzkov, ktoré by 
vyhovovali požiadavkám verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa týkajúcim sa 
ochrany verejných potrieb, napríklad 
zdravia a verejnej bezpečnosti, alebo by 
uplatňovanie opatrenia viedlo k 
neprimeranému zvýšeniu ceny alebo 
nákladov zákazky.

prístup tovaru a služieb nespadajúcich pod 
režim medzinárodných záväzkov, ak nie je 
k dispozícii tovar a služby Únie a/alebo 
tovar a služby spadajúce pod režim 
medzinárodných záväzkov, ktoré by 
vyhovovali požiadavkám verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa týkajúcim sa 
ochrany verejných potrieb, napríklad 
zdravia a verejnej bezpečnosti vrátane 
vlastností sociálnej a environmentálnej 
udržateľnosti, alebo by uplatňovanie 
opatrenia viedlo k neprimeranému 
zvýšeniu ceny alebo nákladov zákazky.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kritériá trvalo udržateľného rozvoja, ako 
aj environmentálne a sociálne kritériá, 
ktoré podporujú pracovné podmienky, 
ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci 
a rovnaké zaobchádzanie, sa zohľadňujú 
aj pri zadávaní verejnej zákazky. Takéto 
kritériá sa uprednostňujú a v žiadnom 
prípade nesmú byť dôvodom vylúčenia.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
vyžadujú od uchádzačov, aby poskytli 
informácie o pôvode tovaru a/alebo služieb 
uvedených v ponuke a o ich hodnote. 
Uznajú vlastné vyhlásenia uchádzačov ako 
predbežný dôkaz, že ponuky nemožno 
podľa odseku 1 vylúčiť. Verejný 
obstarávateľ môže uchádzača kedykoľvek 

Verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
vyžadujú od uchádzačov, aby poskytli 
informácie o pôvode tovaru a/alebo služieb 
uvedených v ponuke a o ich hodnote. 
Zohľadňujú aj kritériá týkajúce sa 
základných práv pracovníkov 
a medzinárodného práva, a to aj 
základných medzinárodných dohovorov 
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počas konania požiadať, aby predložil 
všetky požadované dokumenty alebo ich 
časti, ak zo situácie vyplýva, že je to 
potrebné na zaistenie riadneho priebehu 
konania. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa ustanovujú štandardné 
formuláre pre vyhlásenie o pôvode tovaru 
a služieb. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 17 ods. 3.

vrátane medzinárodne uznávaných 
medzinárodných dohovorov v oblasti 
pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva. Uznajú 
vlastné vyhlásenia uchádzačov ako 
predbežný dôkaz, že ponuky nemožno 
podľa odseku 1 vylúčiť. Verejný 
obstarávateľ môže uchádzača kedykoľvek 
počas konania požiadať, aby predložil 
všetky požadované dokumenty alebo ich 
časti, ak zo situácie vyplýva, že je to 
potrebné na zaistenie riadneho priebehu 
konania. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa ustanovujú štandardné 
formuláre pre vyhlásenie o pôvode tovaru 
a služieb. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 17 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) hlavné dôvody vylúčenia tovaru 
a/alebo služieb.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) keď dohoda uvedená v písmene a) 
neexistuje a tretia krajina naďalej uplatňuje 
pri obstarávaní reštriktívne opatrenia, ktoré 
vedú k nedôslednej týkajúcej sa otvárania 
trhu medzi Úniou a dotknutou treťou 
krajinou.

b) keď dohoda uvedená v písmene a) 
neexistuje a tretia krajina naďalej uplatňuje 
pri obstarávaní reštriktívne opatrenia, ktoré 
vedú k nedostatočnej reciprocite týkajúcej 
sa otvárania trhu medzi Úniou a dotknutou 
treťou krajinou, a to najmä v prípadoch, 
keď tieto reštriktívne opatrenia 
poškodzujú hospodárske záujmy Únie, 
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napr. jej priemysel.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) keď existujú dôkazy vážneho 
a opakovaného porušovania základných
práv pracovníkov a medzinárodného 
pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva vrátane 
základných medzinárodne uznávaných 
medzinárodných dohovorov. Dodržiavanie 
sociálneho, pracovného 
a environmentálneho práva platného na 
pracovisku v dotknutej krajine sa 
nepovažuje za reštriktívne opatrenie 
týkajúce sa obstarávania, ktoré vedie 
k vážnej a opakovanej diskriminácii 
hospodárskych subjektov, tovaru a služieb 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Pri posudzovaní toho, či existujú 
dôkazy vážneho a opakovaného 
porušovania základných práv pracovníkov 
a medzinárodného práva v oblasti 
pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva vrátane 
základných medzinárodne uznávaných 
medzinárodných dohovorov Komisia 
preskúma, do akej miery: 
a) zákony a postupy v dotknutej krajine 
zabezpečujú dodržiavanie základných 
práv pracovníkov a medzinárodného 
práva v oblasti pracovného, sociálneho 
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a environmentálneho práva; 
b) verejné orgány a/alebo jednotliví 
obstarávatelia naďalej uplatňujú alebo 
prijímajú praktiky sociálneho dumpingu v 
súvislosti s príslušným tovarom a 
službami.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Pravidelne by sa mal hodnotiť vplyv 
obchodných rokovaní na sociálne, 
environmentálne a ľudské práva s 
osobitným zreteľom na podporu dôstojnej 
práce a boja proti štrukturálnej 
nezamestnanosti. Pri zadávaní verejných 
zákaziek sa zohľadňujú aspekty 
environmentálnej a sociálnej politiky a 
výberovým kritériom nesmie byť najnižšia 
cena, ale najudržateľnejšia ponuka.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak podľa článku 69 smernice o 
verejnom obstarávaní alebo podľa článku 
79 smernice o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi činnými v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ zamýšľa po 
overení vysvetlení uchádzača uznať 
ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá 
zahŕňa tovary a/alebo služby s pôvodom 
mimo Únie a v ktorej hodnota tovarov 
alebo služieb nespadajúcich pod režim 

1. Ak podľa článku 69 smernice o 
verejnom obstarávaní alebo podľa článku 
79 smernice o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi činnými v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ zamýšľa po 
overení vysvetlení uchádzača uznať 
ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá 
zahŕňa tovar a/alebo služby s pôvodom 
mimo Únie a v ktorej hodnota tovaru alebo 
služieb nespadajúcich pod režim 
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medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
celkovej hodnoty tovarov alebo služieb 
predstavujúcich ponuku, informuje o tejto 
skutočnosti písomne ostatných 
uchádzačov, pričom neobvykle nízku cenu 
alebo účtované náklady zdôvodní.

medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
celkovej hodnoty tovaru alebo služieb 
predstavujúcich ponuku, písomne 
informuje o tejto skutočnosti ostatných 
uchádzačov, pričom neobvykle nízku cenu 
alebo účtované náklady zdôvodní a uvedie 
pritom najmä informácie o dodržiavaní 
základných práv pracovníkov 
a medzinárodného práva, a to aj 
základných medzinárodne uznávaných 
medzinárodných dohovorov v oblasti 
pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva, 
predovšetkým s cieľom zabrániť 
akémukoľvek sociálnemu, 
environmentálnemu alebo daňovému 
dumpingu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade ponúk s neobvykle nízkou 
cenou treba dodržiavať aj predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov, pracovných podmienok 
a najmä kolektívnych zmlúv.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia neukladá sankcie tretím 
krajinám, ktoré do svojich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk zahrnú udržateľné 
rozvojové ciele; naopak, tieto opatrenia 
podporuje.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď výsledkom vyšetrovania je zistenie, že 
tretia krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, 
Komisia ju pozve, ak to pokladá z hľadiska 
záujmu Únie za opodstatnené, na 
konzultácie so zreteľom na cieľ zaistiť, aby 
sa hospodárske subjekty, tovary a služby 
Únie mohli zúčastňovať na postupoch
verejného obstarávania na zadávanie 
verejných zákaziek v uvedenej krajine za 
rovnakých podmienok, aké sa poskytujú 
vnútroštátnym hospodárskym subjektom, 
tovarom a službám tejto krajiny, a takisto 
s cieľom zaistiť uplatňovanie zásad 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania.

Keď výsledkom vyšetrovania je zistenie, že 
tretia krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania alebo 
porušuje základné práva pracovníkov 
a medzinárodné právo, a to aj základné 
medzinárodne uznávané medzinárodné 
dohovory v oblasti pracovného, 
sociálneho a environmentálneho práva,
Komisia ju pozve, ak to pokladá z hľadiska 
záujmu Únie za opodstatnené, na 
konzultácie s cieľom zaistiť, aby 
hospodárske subjekty, tovar a služby Únie 
mohli byť súčasťou postupov verejného 
obstarávania na zadávanie verejných 
zákaziek v uvedenej krajine za rovnakých 
podmienok, aké sa poskytujú 
vnútroštátnym hospodárskym subjektom, 
tovaru a službám tejto krajiny, a takisto 
s cieľom zaistiť uplatňovanie zásad 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dodržiavanie medzinárodne 
uznávaných sociálnych a pracovných 
noriem a/alebo právnych predpisov alebo 
environmentálnych právnych predpisov,
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) dodržiavanie medzinárodne 
uznávaných noriem v oblasti ľudských 
práv.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia takisto môže tieto konzultácie 
ukončiť, ak dotknutá krajina dodržiava 
základné práva pracovníkov 
a medzinárodné právo, a to aj základné 
medzinárodne uznávané medzinárodné 
dohovory v oblasti pracovného, 
sociálneho a environmentálneho práva.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa pri vyšetrovaní podľa článku 8 a 
po vykonaní postupu predpokladaného v 
článku 9 zistí, že reštriktívne opatrenia 
týkajúce sa obstarávania prijaté alebo 
naďalej uplatňované touto treťou krajinou 
vedú k nedostatočnej reciprocite pri 
otvorenosti trhu medzi Úniou a príslušnou 
treťou krajinou, ako sa uvádza v článku 6, 
Komisia môže prijať vykonávacie akty 
s cieľom dočasne obmedziť prístup tovarov 
a služieb s pôvodom v tretej krajine, ktoré 
nespadajú pod režim medzinárodných 
záväzkov, na trh. Tieto vykonávacie akty 

1. Ak sa pri vyšetrovaní podľa článku 8 a 
po vykonaní postupu stanoveného v článku 
9 zistí, že reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania prijaté alebo naďalej 
uplatňované touto treťou krajinou vedú 
k nedostatočnej reciprocite pri otvorenosti 
trhu medzi Úniou a príslušnou treťou 
krajinou alebo k nedodržiavaniu 
základných práv pracovníkov 
a medzinárodného práva, a to aj 
základných medzinárodne uznávaných 
medzinárodných dohovorov v oblasti 
pracovného, sociálneho 
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sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

a environmentálneho práva, ako sa 
uvádza v článku 6, Komisia môže prijať 
vykonávacie akty s cieľom dočasne 
obmedziť prístup na trh pre tovar a služby 
s pôvodom v tretej krajine, ktoré nespadajú 
pod režim medzinárodných záväzkov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 17 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vylúčenie ponúk, z ktorých viac než 
50 % z celkovej hodnoty tvoria výrobky 
alebo služby nespadajúce pod režim 
medzinárodných záväzkov a s pôvodom v 
krajine prijímajúcej alebo uplatňujúcej 
reštriktívny postup obstarávania a/alebo

a) vylúčenie ponúk, z ktorých viac než 
50 % celkovej hodnoty tvoria tovar alebo 
služby nespadajúce pod režim 
medzinárodných záväzkov a s pôvodom 
v krajine prijímajúcej alebo uplatňujúcej 
reštriktívny postup obstarávania a/alebo 
tovar alebo služby, ktorých sa týka 
nedodržiavanie základných práv 
pracovníkov a medzinárodného práva, 
a to aj základných medzinárodne 
uznávaných medzinárodných dohovorov v 
oblasti pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva, a/alebo

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povinná cenová sankcia na tú časť 
ponuky, ktorá pozostáva z tovarov alebo 
služieb nespadajúcich pod režim 
medzinárodných záväzkov a s pôvodom 
v krajine, ktorá prijíma alebo naďalej 
uplatňuje reštriktívny postup obstarávania.

b) povinná cenová sankcia na tú časť 
ponuky, ktorá pozostáva z tovaru alebo 
služieb nespadajúcich pod režim 
medzinárodných záväzkov a s pôvodom 
v krajine, ktorá prijíma alebo naďalej 
uplatňuje reštriktívny postup obstarávania, 
a/alebo z tovaru alebo služieb, ktorých sa 
týka nedodržiavanie základných práv 
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pracovníkov a medzinárodného práva, 
a to aj základných medzinárodne 
uznávaných medzinárodných dohovorov v 
oblasti pracovného, sociálneho 
a environmentálneho práva.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Opatrenia, ktorými sa obmedzuje 
prístup na trh pre tretie krajiny, musia 
byť primerané a nesmú mať neprimerane 
negatívny vplyv na dotknutú krajinu, a to 
najmä v prípade rozvojových krajín, ale 
musia byť zamerané skôr na zlepšovanie 
miestnej sociálnej a pracovnej situácie.
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