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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta, že Komisia považuje verejné obstarávanie za významný prvok prispievajúci 
k plneniu cieľov stratégie EÚ 2020;

2. zdôrazňuje, že ak sa vo verejnom obstarávaní viac prihliada na životné prostredie, vytvára 
sa veľký potenciál úspor, pretože sa tým vo väčšej miere zohľadňujú náklady počas 
životného cyklu;

3. víta širokú snahu miestnych, regionálnych a celoštátnych subjektov o zadávanie zákaziek, 
ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj; poznamenáva, že existuje mnoho dôkazov 
poukazujúcich na to, že smernica a jej vykonávanie túto snahu sťažujú;

4. zastáva názor, že všetky verejné zákazky by mali zahŕňať hľadiská týkajúce sa životného 
prostredia; zdôrazňuje, že smernica o verejnom obstarávaní by sa mala zmeniť a doplniť 
tak, aby bolo jasnejšie, že je žiaduce a zároveň možné, aby verejné subjekty pri zadávaní 
zákaziek ukladali environmentálne podmienky a zohľadňovali vplyv na životné 
prostredie; 

5. uprednostňuje podporovať verejné subjekty v udržateľnom verejnom obstarávaní 
a uľahčovať takýto prístup, než stanoviť v tejto oblasti povinné kvóty pre zákazky 
menšieho rozsahu; domnieva sa však, že povinné kvóty by sa mali uplatňovať na zákazky 
väčšieho rozsahu; pritom sa ale nazdáva, že najväčšou prekážkou verejného obstarávania 
šetrnejšieho k životnému prostrediu nie je ani tak nedostatok vôle, ako skôr nejasné 
a nepružné právne predpisy; 

6. trvá na tom, že smernica by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby bolo jasnejšie, že je možné 
a žiaduce zohľadňovať vplyv predmetu zákazky na životné prostredie počas celého jeho 
životného cyklu vrátane celého výrobného procesu a jeho podmienok;  

7. domnieva sa, že kritérium najnižšej ceny by sa pri zadávaní zákazky malo použiť len 
v prípadoch odôvodniteľných tým, že environmentálne podmienky nie sú v konkrétnej 
situácii podstatné alebo že prísne environmentálne podmienky boli stanovené už 
v technických špecifikáciách; 

8. poznamenáva predovšetkým potrebu ozrejmiť, že je možné stanoviť požiadavky ochrany 
životného prostredia a zvierat, ktoré sú prísnejšie ako spoločné pravidlá EÚ; 

9. zastáva názor, že intenzívnejším používaním rokovacieho konania by sa podporili 
inovácie aj udržateľné riešenia;

10. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty a Komisia podporovali stanovenie 
medzinárodných noriem v oblasti klímy a životného prostredia vychádzajúcich 
z koncepcie životného cyklu, čím sa uľahčí jednak verejnému sektoru zadávanie zákaziek 
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šetrných k životnému prostrediu a jednak podnikom uchádzanie sa o takéto zákazky 
v rozličných krajinách; 

11. zdôrazňuje spojitosť medzi obstarávaním šetrným k životnému prostrediu a podporou 
inovácií; zdôrazňuje, že táto spojitosť je ešte zreteľnejšia, ak sa k environmentálnym 
podmienkam stanoveným v technických špecifikáciách pridá vyšší počet bodov 
pridelených pri zadávaní zákazky ponukám, ktoré spĺňajú určité environmentálne 
požiadavky týkajúce sa uplatňovania najmodernejších postupov; 

12. uznáva, že môže byť zložité posúdiť klimatický vplyv určitého produktu alebo služby, 
napr. potravín; domnieva sa, že by sa malo výslovne povoliť stanovenie požiadavky, že 
preprava potravín k odberateľovi nesmie viesť k vyprodukovaniu takého množstva 
gramov emisií CO2, ktoré presahuje určité stanovené množstvo; domnieva sa, že 
požiadavka účinného využitia peňazí daňových poplatníkov spolu s ďalšími požiadavkami 
a pravidlami, ktorými sa riadi verejné obstarávanie, zabráni voleným zástupcom v kladení 
takýchto podmienok v prípadoch, keď to nie je opodstatnené. 


