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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Heide Rühle

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 53 
ods. 1, článok 62 a článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 14,
článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 114, 
ako aj jej protokol č. 26,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Anna Hedh

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 53 
ods. 1, článok 62 a článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 14, 
článok 45 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 
62 a článok 114, ako aj jej protokol č. 26,

Or. en

Odôvodnenie

V smernici je potrebný jasný sociálny rozmer, a preto aj širší právny základ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Zadávanie verejných zákaziek orgánmi 
členských štátov alebo v ich mene musí 
byť v súlade so zásadami Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, a najmä so 
zásadami voľného pohybu tovaru, slobody 
usadenia a slobody poskytovania služieb, 
ako aj so zásadami, ktoré z nich vyplývajú, 
ako sú rovnaké zaobchádzanie, 
nediskriminácia, vzájomné uznávanie, 
proporcionalita a transparentnosť. Pre 
verejné zákazky, ktoré presahujú určitú 
hodnotu, by sa však mali vypracovať 
ustanovenia, ktoré budú koordinovať 
vnútroštátne obstarávacie konania, aby sa 
zabezpečilo, že tieto zásady budú mať 
praktický vplyv a že verejné obstarávanie 
bude otvorené hospodárskej súťaži.

(1) Zadávanie verejných zákaziek orgánmi 
členských štátov alebo v ich mene musí 
byť v súlade so zásadami zmlúv, a najmä 
so zásadami voľného pohybu tovaru, 
slobody usadenia a slobody poskytovania 
služieb, ako aj so zásadami, ktoré z nich 
vyplývajú, ako sú rovnaké zaobchádzanie, 
nediskriminácia, vzájomné uznávanie, 
proporcionalita a transparentnosť,
a rozdelením zodpovedností, ako je 
zakotvené v článku 14 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie a protokole 
č. 26. Európske nariadenie o verejnom 
obstarávaní by malo rešpektovať široké 
rozhodovacie právomoci verejných 
orgánov pri vykonávaní ich úloh v oblasti 
verejných služieb. Pre verejné zákazky, 
ktoré presahujú určitú hodnotu, by sa však 
mali vypracovať ustanovenia, ktoré budú 
koordinovať vnútroštátne obstarávacie 
konania, aby sa zabezpečilo, že tieto 
zásady budú mať praktický vplyv a že 
verejné obstarávanie bude otvorené 
hospodárskej súťaži.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam Lisabonskej zmluvy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Zadávanie verejných zákaziek orgánmi 
členských štátov alebo v ich mene musí 
byť v súlade so zásadami Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, a najmä so 

(1) Zadávanie verejných zákaziek orgánmi 
členských štátov alebo v ich mene musí 
byť v súlade so zásadami Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, a najmä so 
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zásadami voľného pohybu tovaru, slobody
usadenia a slobody poskytovania služieb, 
ako aj so zásadami, ktoré z nich vyplývajú, 
ako sú rovnaké zaobchádzanie, 
nediskriminácia, vzájomné uznávanie, 
proporcionalita a transparentnosť. Pre 
verejné zákazky, ktoré presahujú určitú 
hodnotu, by sa však mali vypracovať 
ustanovenia, ktoré budú koordinovať 
vnútroštátne obstarávacie konania, aby sa 
zabezpečilo, že tieto zásady budú mať 
praktický vplyv a že verejné obstarávanie 
bude otvorené hospodárskej súťaži.

zásadami voľného pohybu tovaru, slobody 
usadenia a slobody poskytovania služieb, 
ako aj so zásadami, ktoré z nich vyplývajú, 
ako sú rovnaké zaobchádzanie, 
nediskriminácia, vzájomné uznávanie, 
propagácia, proporcionalita, 
transparentnosť a účinné hospodárenie s
verejnými finančnými prostriedkami. Pre 
verejné zákazky, ktoré presahujú určitú 
hodnotu, by sa však mali vypracovať 
ustanovenia, ktoré budú koordinovať
vnútroštátne obstarávacie konania, aby sa 
zabezpečilo, že tieto zásady budú mať 
praktický vplyv a že verejné obstarávanie 
bude otvorené hospodárskej súťaži.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Verejní obstarávatelia by mali vždy 
starostlivo zvážiť hospodársky vplyv danej 
požiadavky na hospodárske subjekty 
predtým, ako sa rozhodnú použiť takúto 
požiadavku v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania. Príliš náročné 
požiadavky zvýšia transakčné náklady,
a preto môžu byť prekážkou účasti 
malých a stredných podnikov na verejnom 
obstarávaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)



PE492.857v01-00 6/219 AM\908710SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Všetky ustanovenia týchto právnych 
predpisov by sa mali uplatňovať a zároveň 
dodržiavať vnútorné rozdelenie
právomocí v členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu12, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb13 a smernice 
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 služby14

musia zrevidovať a zmodernizovať
s cieľom zvýšiť efektívnosť verejných 
výdavkov, uľahčiť najmä účasť malých
a stredných podnikov na verejnom 
obstarávaní a umožniť obstarávateľom, aby 
lepšie využívali verejné obstarávanie na 
podporu spoločných spoločenských cieľov. 

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu12, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a smernice 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 musia zrevidovať
a zmodernizovať s cieľom umožniť 
obstarávateľovi lepšie využívať verejné 
obstarávanie na podporu udržateľného 
rozvoja a iných spoločných spoločenských 
cieľov, a tým zvýšiť efektívnosť verejných 
výdavkov, zabezpečiť čo najlepší pomer 
medzi kvalitou a cenou a uľahčiť najmä 
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Takisto je potrebné objasniť základné 
pojmy a koncepcie, aby sa zaistila vyššia 
právna istota a aby sa do pravidiel začlenili 
určité aspekty príslušnej ustálenej 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

účasť malých a stredných podnikov na 
verejnom obstarávaní a umožniť 
obstarávateľom, aby lepšie využívali 
verejné obstarávanie na podporu 
spoločných spoločenských cieľov. Takisto 
je potrebné zjednodušiť smernice
a objasniť základné pojmy a koncepcie, 
aby sa zaistila vyššia právna istota a aby sa 
do pravidiel začlenili určité aspekty 
príslušnej ustálenej judikatúry Súdneho 
dvora Európskej únie. Táto smernica 
poskytuje právne predpisy týkajúce sa 
spôsobu nakupovania. Verejní 
obstarávatelia môžu určiť požiadavky, 
ktoré sú prísnejšie alebo presahujú rámec 
súčasných právnych predpisov Únie
s cieľom dosiahnuť spoločné ciele.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica poskytuje právne predpisy týkajúce sa spôsobu nakupovania. Verejní 
obstarávatelia môžu určiť požiadavky, ktoré sú prísnejšie alebo presahujú rámec súčasných 
právnych predpisov EÚ s cieľom dosiahnuť spoločné ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
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postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a smernice 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 musia zrevidovať
a zmodernizovať s cieľom zvýšiť 
efektívnosť verejných výdavkov, uľahčiť 
najmä účasť malých a stredných podnikov 
na verejnom obstarávaní a umožniť 
obstarávateľom, aby lepšie využívali 
verejné obstarávanie na podporu 
spoločných spoločenských cieľov. Takisto 
je potrebné objasniť základné pojmy
a koncepcie, aby sa zaistila vyššia právna 
istota a aby sa do pravidiel začlenili určité 
aspekty príslušnej ustálenej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie.

postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a smernice 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 musia zrevidovať
a zmodernizovať s cieľom zvýšiť 
efektívnosť verejných výdavkov, 
zabezpečiť najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou, uľahčiť najmä rovnaký prístup
a spravodlivú účasť malých a stredných 
podnikov a remeselníkov na verejnom 
obstarávaní na miestnej a celoeurópskej 
úrovni a umožniť obstarávateľom, aby 
lepšie využívali verejné obstarávanie na 
podporu udržateľnej výroby a spotreby. 
Takisto je potrebné objasniť základné 
pojmy a koncepcie, aby sa zaistila vyššia 
právna istota a aby sa do pravidiel začlenili 
určité aspekty príslušnej ustálenej 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu12, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu12, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
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2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb13 a smernice 
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 služby14

musia zrevidovať a zmodernizovať
s cieľom zvýšiť efektívnosť verejných 
výdavkov, uľahčiť najmä účasť malých
a stredných podnikov na verejnom 
obstarávaní a umožniť obstarávateľom, aby 
lepšie využívali verejné obstarávanie na 
podporu spoločných spoločenských cieľov. 
Takisto je potrebné objasniť základné 
pojmy a koncepcie, aby sa zaistila vyššia 
právna istota a aby sa do pravidiel začlenili 
určité aspekty príslušnej ustálenej 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb13 a smernice 
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 služby14

musia zrevidovať a zmodernizovať
s cieľom zvýšiť efektívnosť verejných 
výdavkov, uľahčiť najmä účasť malých
a stredných podnikov na verejnom 
obstarávaní a umožniť obstarávateľom, aby 
lepšie využívali verejné obstarávanie na 
podporu spoločných spoločenských cieľov, 
ako sú zlepšenia v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat. Takisto je 
potrebné objasniť základné pojmy
a koncepcie, aby sa zaistila vyššia právna 
istota a aby sa do pravidiel začlenili určité 
aspekty príslušnej ustálenej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Anna Hedh

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu12, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
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2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb13 a smernice 
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 služby14

musia zrevidovať a zmodernizovať
s cieľom zvýšiť efektívnosť verejných 
výdavkov, uľahčiť najmä účasť malých
a stredných podnikov na verejnom 
obstarávaní a umožniť obstarávateľom, aby 
lepšie využívali verejné obstarávanie na 
podporu spoločných spoločenských cieľov. 
Takisto je potrebné objasniť základné 
pojmy a koncepcie, aby sa zaistila vyššia 
právna istota a aby sa do pravidiel začlenili 
určité aspekty príslušnej ustálenej 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a smernice 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 musia zrevidovať
a zmodernizovať s cieľom umožniť 
obstarávateľom lepšie využívať verejné 
obstarávanie na podporu udržateľného 
rozvoja v súlade so sociálnymi
a pracovnými právami a inými spoločnými 
spoločenskými cieľmi a s cieľom takto
zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov, 
zaručiť čo najlepšie výsledky z hľadiska 
nákladovej efektívnosti a uľahčiť najmä 
účasť malých a stredných podnikov na 
verejnom obstarávaní a umožniť 
obstarávateľom, aby lepšie využívali 
verejné obstarávanie na podporu 
spoločných spoločenských cieľov. Takisto 
je potrebné zjednodušiť pravidlá Únie
v oblasti verejného obstarávania, najmä 
pokiaľ ide o metódu používanú na 
dosiahnutie cieľov udržateľnosti, ktoré by 
mali byť začlenené do politiky verejného 
obstarávania, a objasniť základné pojmy
a koncepcie, aby sa zaistila vyššia právna 
istota a aby sa do pravidiel začlenili určité 
aspekty príslušnej ustálenej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie (3) Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie 
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formy opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Účelom pravidiel 
Únie upravujúcich verejné obstarávanie nie 
je pokryť všetky formy čerpania verejných 
prostriedkov, ale len tie, ktoré sú určené na 
nadobudnutie prác, tovaru alebo služieb za 
odplatu. Pojem „nadobudnutie“ by sa mal 
chápať v širšom zmysle získania výhod 
vyplývajúcich z predmetných prác, tovaru 
alebo služieb, čo si nevyhnutne nevyžaduje 
prevod vlastníctva na verejných 
obstarávateľov. Navyše obyčajné 
financovanie činnosti, ktoré sa často spája
s povinnosťou vrátiť prijatú sumu
v prípade, že nebola použitá na zamýšľaný 
účel, obvykle nespadá pod pravidlá 
verejného obstarávania.

formy opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Účelom pravidiel 
Únie upravujúcich verejné obstarávanie nie 
je pokryť všetky formy čerpania verejných 
prostriedkov, ale len tie, ktoré sú určené na 
nadobudnutie prác, tovaru alebo služieb za 
odplatu. Pojem „nadobudnutie“ by sa mal 
chápať v širšom zmysle získania výhod 
vyplývajúcich z predmetných prác, tovaru 
alebo služieb, čo si nevyhnutne nevyžaduje 
prevod vlastníctva na verejných 
obstarávateľov. Navyše obyčajné 
financovanie činnosti, ktoré sa často spája
s povinnosťou vrátiť prijatú sumu
v prípade, že nebola použitá na zamýšľaný 
účel, nespadá pod pravidlá verejného 
obstarávania. Zákazky zadané 
kontrolovaným subjektom, ako aj 
spolupráca v rámci spoločného plnenia 
úloh verejnej služby zúčastnených 
verejných obstarávateľov nepodliehajú 
pravidlám verejného obstarávania
v prípade, že sú splnené podmienky 
stanovené v tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné objasnenie podľa textu rozhodnutia Súdneho dvora s cieľom zabezpečiť väčšiu 
právnu istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie 
formy opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Účelom pravidiel 
Únie upravujúcich verejné obstarávanie nie 

(3) Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie 
formy opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Účelom pravidiel 
Únie upravujúcich verejné obstarávanie nie 
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je pokryť všetky formy čerpania verejných 
prostriedkov, ale len tie, ktoré sú určené na 
nadobudnutie prác, tovaru alebo služieb za 
odplatu. Pojem „nadobudnutie“ by sa mal 
chápať v širšom zmysle získania výhod 
vyplývajúcich z predmetných prác, tovaru 
alebo služieb, čo si nevyhnutne nevyžaduje 
prevod vlastníctva na verejných 
obstarávateľov. Navyše obyčajné 
financovanie činnosti, ktoré sa často spája
s povinnosťou vrátiť prijatú sumu
v prípade, že nebola použitá na zamýšľaný 
účel, obvykle nespadá pod pravidlá 
verejného obstarávania.

je pokryť všetky formy čerpania verejných 
prostriedkov, ale len tie, ktoré sú určené na 
nadobudnutie prác, tovaru alebo služieb za 
odplatu. Pojem „nadobudnutie“ by sa mal 
chápať v širšom zmysle získania výhod 
vyplývajúcich z predmetných prác, tovaru 
alebo služieb, čo si nevyhnutne nevyžaduje 
prevod vlastníctva na verejných 
obstarávateľov. Navyše obyčajné 
financovanie činnosti, ktoré sa často spája
s povinnosťou vrátiť prijatú sumu
v prípade, že nebola použitá na zamýšľaný 
účel, obvykle nespadá pod pravidlá 
verejného obstarávania. Orgán, ktorý 
funguje v normálnych trhových 
podmienkach, ktorého cieľom je vytvárať 
zisk a ktorý znáša straty vyplývajúce
z vykonávania svojej činnosti, by sa na 
účely tejto smernice nemal považovať za
orgán spravovaný verejným právom.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie pôsobnosti smernice. Pozri zodpovedajúce PDN k vymedzeniu článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Takisto sa ukázalo, že je potrebné 
vysvetliť, čo by sa malo chápať ako jedno 
obstarávanie s tým, že je potrebné 
zohľadniť celkovú hodnotu všetkých 
zákaziek uzavretých na účely tohto 
obstarávania vzhľadom na prahové 
hodnoty podľa tejto smernice, a že 
obstarávanie by sa malo uverejňovať ako 
celok, prípadne v rozdelení na viacero 
častí. Koncepcia jedného obstarávania 
zahŕňa všetky tovary, práce a služby, ktoré 

(4) Takisto sa ukázalo, že je potrebné 
vysvetliť, čo by sa malo chápať ako jedno 
obstarávanie s tým, že je potrebné 
zohľadniť celkovú hodnotu všetkých 
zákaziek uzavretých na účely tohto 
obstarávania vzhľadom na prahové 
hodnoty podľa tejto smernice, a že 
obstarávanie by sa malo uverejňovať ako 
celok, prípadne v rozdelení na viacero 
častí. Koncepcia jedného obstarávania 
zahŕňa všetky tovary, práce a služby, ktoré 
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sú potrebné na realizáciu konkrétneho 
projektu, napr. projektu prác alebo celku 
prác, tovaru a/alebo služieb. Ukazovatele 
existencie jedného jediného projektu 
môžu napríklad spočívať v celkovom 
predchádzajúcom plánovaní
a koncipovaní verejných obstarávateľov,
v skutočnosti, že jednotlivé obstarávané 
prvky spĺňajú jednotnú hospodársku
a technickú funkciu alebo že sú inak 
logicky prepojené a vykonávané
v obmedzenom časovom rámci.

sú potrebné na realizáciu konkrétneho 
projektu, napr. projektu prác alebo celku 
prác, tovaru a/alebo služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pojem je príliš nejasný a nevytvára žiadnu právnu istotu a je v rozpore s myšlienkou 
rozdelenia zákaziek na viacero častí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Takisto sa ukázalo, že je potrebné 
vysvetliť, čo by sa malo chápať ako jedno 
obstarávanie s tým, že je potrebné 
zohľadniť celkovú hodnotu všetkých 
zákaziek uzavretých na účely tohto 
obstarávania vzhľadom na prahové 
hodnoty podľa tejto smernice, a že 
obstarávanie by sa malo uverejňovať ako 
celok, prípadne v rozdelení na viacero 
častí. Koncepcia jedného obstarávania 
zahŕňa všetky tovary, práce a služby, ktoré 
sú potrebné na realizáciu konkrétneho 
projektu, napr. projektu prác alebo celku 
prác, tovaru a/alebo služieb. Ukazovatele 
existencie jedného jediného projektu 
môžu napríklad spočívať v celkovom 
predchádzajúcom plánovaní
a koncipovaní verejných obstarávateľov,

(4) Koncepcia jedného obstarávania 
zahŕňa všetky tovary, práce a služby, ktoré 
sú potrebné na realizáciu konkrétneho 
projektu, napr. projektu prác alebo celku 
prác, tovaru a/alebo služieb. Je potrebné 
zohľadniť celkovú hodnotu všetkých 
zákaziek uzavretých na účely tohto 
obstarávania vzhľadom na prahové 
hodnoty podľa tejto smernice,
a obstarávanie by sa malo uverejňovať ako 
celok, prípadne v rozdelení na viacero 
častí.
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v skutočnosti, že jednotlivé obstarávané 
prvky spĺňajú jednotnú hospodársku
a technickú funkciu alebo že sú inak 
logicky prepojené a vykonávané
v obmedzenom časovom rámci.

Or. en

Odôvodnenie

Text Komisie sa dá zjednodušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) V zmysle článku 9 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie musí Únia 
pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností brať do úvahy 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
miery zamestnanosti, zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy
a ochrany ľudského zdravia. Táto 
smernica prispieva k dosiahnutiu týchto 
cieľov podporovaním udržateľného 
verejného obstarávania, zabezpečením 
uplatňovania sociálnych kritérií vo 
všetkých fázach postupu verejného 
obstarávania a posilnením všetkých 
existujúcich povinností na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej aj na medzinárodnej 
úrovni, týkajúce sa pracovných 
podmienok, sociálnej ochrany a verejného 
zdravia.

Or. en



AM\908710SK.doc 15/219 PE492.857v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie musia byť požiadavky 
ochrany životného prostredia začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík
a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako 
môžu verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja pri súčasnom 
zabezpečení možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci ich 
zákaziek.

(5) Podľa článkov 9, 10 a 11 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie musia byť 
požiadavky ochrany životného prostredia
a sociálne aspekty začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík
a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako 
môžu verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja a ako môžu využívať 
svoju diskrečnú právomoc na to, aby 
vybrali technické špecifikácie a kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, ktorých cieľom je 
dosiahnuť udržateľné verejné 
obstarávanie, pri súčasnom zabezpečení 
súvislosti s predmetom zákazky a získaní 
čo najlepšieho pomeru medzi kvalitou
a cenou v rámci ich zákaziek.

Or. en

Odôvodnenie

Sociálne aspekty nie sú v návrhu Komisie dostatočne obsiahnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie musia byť požiadavky 
ochrany životného prostredia začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík

(5) Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie musia byť požiadavky 
ochrany životného prostredia a kľúčové 
sociálne zásady začlenené do vymedzenia
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a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako 
môžu verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja pri súčasnom 
zabezpečení možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci ich 
zákaziek.

a uskutočňovania politík a činností Únie,
a to predovšetkým s ohľadom na podporu 
udržateľného rozvoja. V článku 9 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie sa zaručuje 
sociálna ochrana a boj proti sociálnemu 
vylúčeniu. V článku 13 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie sa zvieratá 
uznávajú za cítiace bytosti a vyžaduje sa
v ňom maximálny ohľad na požiadavky 
dobrých životných podmienok zvierat pri 
formulovaní a vykonávaní niektorých 
politík Únie. V jej článku 14 sa 
zdôrazňuje úloha služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu a ich význam pre 
blaho ľudí. Táto smernica objasňuje, ako 
verejní obstarávatelia prispievajú
k vykonávaniu týchto zásad a článkov,
k ochrane životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja pri súčasnom 
zabezpečení možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci ich
zákaziek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie musia byť požiadavky 
ochrany životného prostredia začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík
a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako 
môžu verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia a podpore
udržateľného rozvoja pri súčasnom 
zabezpečení možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci ich

(5) Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie Únia pri vymedzovaní
a uskutočňovaní svojich politík a činností 
musí prihliadať na požiadavky spojené
s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
zárukou primeranej sociálnej ochrany,
bojom proti sociálnemu vylúčeniu a 
s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej 
prípravy a ochrany ľudského zdravia. 
Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie musia byť požiadavky 
ochrany životného prostredia začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík
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zákaziek. a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako by 
mali verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia, sociálnej 
ochrane a ochrane zdravia a verejnej 
bezpečnosti a ako môžu využívať svoju 
diskrečnú právomoc na to, aby vybrali 
technické špecifikácie a kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, ktorých cieľom je 
sociálne a environmentálne udržateľné 
verejné obstarávanie, pri súčasnom 
zabezpečení spojenia s predmetom 
zákazky, ako aj možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci 
svojich zákaziek. Touto smernicou sa 
uznáva najmä právo akéhokoľvek 
členského štátu ratifikovať a dodržiavať 
Dohovor ILO č. 94.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Barbara Weiler

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie musia byť požiadavky 
ochrany životného prostredia začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík
a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako 
môžu verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja pri súčasnom 
zabezpečení možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci ich 
zákaziek.

(5) Podľa článkov 9, 10 a 11 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie musia byť 
požiadavky ochrany životného prostredia
a kľúčové sociálne zásady začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík
a činností Únie. Podľa článku 3 ods. 3 
Zmluvy o Európskej únie sa Únia takisto 
zaväzuje prispievať k udržateľnému 
rozvoju. Je preto dôležité zvážiť tieto 
zásady pri prijímaní rozhodnutí
o obstarávaní a v súvislosti so všetkými 
etapami v dodávateľskom reťazci. Táto 
smernica objasňuje, ako majú verejní 
obstarávatelia rozsiahle rozhodovacie
právomoci využiť technické špecifikácie, 
kritériá na vyhodnotenie ponúk
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a podmienky plnenia zákazky, a tak 
prispieť k ochrane životného prostredia
a podpore udržateľného rozvoja pri 
súčasnom zabezpečení spojenia
s predmetom zákazky, ako aj možnosti 
získať čo najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou v rámci ich zákaziek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie musia byť požiadavky 
ochrany životného prostredia začlenené 
do vymedzenia a uskutočňovania politík
a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako 
môžu verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja pri súčasnom 
zabezpečení možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci ich 
zákaziek.

(5) Táto smernica objasňuje, ako môžu 
verejní obstarávatelia prispieť k ochrane 
životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja pri súčasnom 
zabezpečení možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci ich 
zákaziek.

Or. en

Odôvodnenie

Text Komisie sa dá zjednodušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Sirpa Pietikäinen

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

(5a) Technické špecifikácie, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia 
zákazky majú rozdielne úlohy v procese 
vyhodnocovania ponúk a podstata týchto 
špecifikácií a kritérií sa neobmedzuje na 
túto kategorizáciu. Verejní obstarávatelia 
vymedzujú prostredníctvom technických 
špecifikácií bezpodmienečné požiadavky 
verejného obstarávania; schopnosť 
spĺňať technické špecifikácie je 
podmienkou na zváženie ponuky
a zohľadnené by teda mali byť iba práce, 
tovar alebo služby, ktoré zodpovedajú 
týmto špecifikáciám. Kritériá na 
vyhodnotenie ponúk naproti tomu 
umožňujú verejným obstarávateľom 
porovnať výhody rôznych kombinácií 
kritérií. Každá ponuka by mala byť 
vyhodnotená vo vzťahu ku každému
z kritérií, ale schopnosť spĺňať všetky 
kritériá na vyhodnotenie ponuky nie je 
nevyhnutnou podmienkou potrebnou na 
zadanie zákazky. Podmienky plnenia 
zákazky by mali byť začlenené do zmluvy
s cieľom určiť spôsob, akým má byť 
zákazka vykonaná.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Anna Hedh

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Touto smernicou sa zabezpečuje 
presadzovanie smernice 2001/23/ES
o aproximácii zákonov členských štátov 
týkajúcich sa zachovania práv 
zamestnancov pri prevodoch podnikov, 
závodov alebo častí podnikov 
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alebo závodov s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie pravidiel rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž
a ochranu pracovníkov v kontexte 
prevodu podniku, konkrétne právo 
požadovať právneho subjektu, ktorý 
prevezme podnik, aby prevzal aj 
zamestnancov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Ádám Kósa

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Európska únia a väčšina členských 
štátov sú zmluvnými stranami Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, zatiaľ čo zvyšné členské štáty 
sú v procese jeho ratifikácie. Pri 
vykonávaní príslušných ustanovení tejto 
smernice je dôležité, aby sa zvážili
a uplatňovali záväzky a vymedzenia 
vyplývajúce z tohto dohovoru okrem iného 
aj v súvislosti s dostupnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Nezákonné konanie účastníkov 
obstarávacieho konania, ako je snaha
o neprimerané ovplyvňovanie 
rozhodovacieho procesu alebo

(7) Nezákonné konanie účastníkov 
obstarávacieho konania, ako je snaha
o neprimerané ovplyvňovanie 
rozhodovacieho procesu alebo
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o uzatváranie dohôd s ostatnými 
záujemcami s cieľom ovplyvniť výsledok 
konania, môže mať za následok porušenie 
základných zásad právnych predpisov Únie
a závažným spôsobom narušiť hospodársku 
súťaž. Hospodárske subjekty by preto mali 
mať povinnosť predložiť čestné vyhlásenie, 
že sa nezapájajú do takýchto nezákonných 
činností a mali by byť vylúčené, ak sa toto 
vyhlásenie ukáže ako nepravdivé.

o uzatváranie dohôd s ostatnými 
záujemcami s cieľom ovplyvniť výsledok 
konania, alebo akékoľvek opatrenia 
porušujúce pracovné, environmentálne, 
sociálne pravidlá (najmä v súvislosti so 
začleňovaním ľudí s postihnutím) alebo 
pravidlá v oblasti verejného zdravia, môže 
mať za následok porušenie základných 
zásad právnych predpisov Únie
a závažným spôsobom narušiť hospodársku 
súťaž. Hospodárske subjekty by preto mali 
mať povinnosť predložiť čestné vyhlásenie, 
že sa nezapájajú do takýchto nezákonných 
činností a mali by byť vylúčené, ak sa toto 
vyhlásenie ukáže ako nepravdivé.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Ciele zamerané na zlepšenie prístupu 
hospodárskych subjektov EÚ na trhy 
verejného obstarávania niektorých tretích 
krajín chránené reštriktívnymi 
opatreniami týkajúcimi sa obstarávania
a na zachovanie rovnakých podmienok 
hospodárskej súťaže v rámci Európskeho 
jednotného trhu vyžadujú, aby sa v celej 
Európskej únii harmonizovalo 
zaobchádzanie s prácou, tovarom
a službami tretích krajín, na ktoré sa 
nevzťahujú medzinárodné záväzky Únie. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Marc Tarabella
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Návrh smernice
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Verejní obstarávatelia vylúčia
z postupov udeľovania zákaziek 
akúkoľvek prácu, tovar alebo služby, na 
ktoré sa nevzťahujú medzinárodné 
záväzky Únie. Na účel transparentnosti by
mali verejní obstarávatelia, ktorí 
zamýšľajú uplatniť svoju právomoc
v súlade s touto smernicou, vylúčiť
z postupov zadávania zákaziek akúkoľvek 
ponuku obsahujúcu výrobky, práce, 
tovary alebo služby s pôvodom mimo EÚ,
v rámci ktorých hodnota výrobkov, prác, 
tovarov a služieb nepatriacich do režimu 
medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
celkovej hodnoty týchto výrobkov, prác, 
tovarov a služieb, z postupov verejného 
obstarávania, a informovať o tomto 
úmysle hospodárske subjekty.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Ciele zamerané na zlepšenie prístupu 
hospodárskych subjektov Únie na trhy 
verejného obstarávania niektorých tretích 
krajín chránené reštriktívnymi 
opatreniami týkajúcimi sa obstarávania
a na zachovanie rovnakých podmienok 
hospodárskej súťaže v rámci jednotného 
trhu Únie vyžadujú, aby sa v celej Únii 
harmonizovalo zaobchádzanie s tovarom
a službami tretích krajín, na ktoré sa 
nevzťahujú medzinárodné záväzky Únie. 
Komisia by mala posúdiť schválenie toho, 
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aby verejní obstarávatelia vylúčili zákazky
s odhadovanou hodnotou rovnajúcou sa 
5 000 000 EUR alebo vyššou z postupov 
zadávania zákaziek pre tovary a služby, na 
ktoré sa nevzťahujú medzinárodné 
záväzky, ktorých je Únia zmluvnou 
stranou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b) Na účel transparentnosti by verejní 
obstarávatelia, ktorí zamýšľajú uplatniť 
svoju právomoc a vylúčiť ponuky 
obsahujúce tovary a/alebo služby
s pôvodom mimo Európskej únie,
v ktorých hodnota tovarov alebo služieb 
nepatriacich do režimu medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
tohto tovaru alebo služieb, z postupov 
verejného obstarávania, o tom mali 
informovať hospodárske subjekty
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania uverejnenom v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Komisia by mala 
schváliť zamýšľané vylúčenie, ak 
medzinárodná dohoda týkajúca sa 
prístupu na trh v oblasti verejného 
obstarávania medzi Úniou a krajinou 
pôvodu tovarov a/alebo služieb obsahuje
v prípade tovarov a/alebo služieb, pre 
ktoré sa navrhuje vylúčenie, jasné 
výhrady k 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 
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krajinou v prípade tovarov, služieb
a hospodárskych subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Smernica by sa nemala vzťahovať 
na prácu verejných štátnych úradníkov, 
od ktorých sa zo zákona požaduje 
nezávislosť a nestrannosť. Mali by sa 
vyberať spôsobom, ktorý nemôže 
vychádzať z pravidiel upravujúcich 
zadávanie verejných zákaziek.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Na druhej strane by sa mali zákazky 
na poskytnutie služieb v oblasti civilnej 
ochrany, núdzových situácií
a každodenného predchádzania rizikám 
vylúčiť z rozsahu tejto smernice. Tieto 
oblasti konkrétne zahŕňajú prácu 
núdzovej záchrany, ktorá je súčasťou 
každodenného predchádzania rizikám
a mala by sa vymedziť oddelene od 
záchranných služieb. S cieľom zabezpečiť 
úspešnú civilnú ochranu a núdzové 
situácie ako súčasť každodenného 
predchádzania rizikám v záujme širokej 
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verejnosti by malo postačovať 
uplatňovanie zásad primárneho práva.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať
vylúčenie určitých služieb z plného 
uplatňovania smernice. V dôsledku toho 
sa plné uplatňovanie tejto smernice 
rozširuje na celý rad služieb (ako sú 
hotelové a právnické služby, ktoré 
vykazujú veľmi vysoký podiel 
cezhraničného obchodu).

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto stanovisko je príliš jednostranné, keďže vôbec neberie do úvahy stanovisko Parlamentu
v súvislosti so zelenou knihou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať 

vypúšťa sa
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vylúčenie určitých služieb z plného 
uplatňovania smernice. V dôsledku toho 
sa plné uplatňovanie tejto smernice 
rozširuje na celý rad služieb (ako sú 
hotelové a právnické služby, ktoré 
vykazujú veľmi vysoký podiel 
cezhraničného obchodu).

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať 
vylúčenie určitých služieb z plného 
uplatňovania smernice. V dôsledku toho 
sa plné uplatňovanie tejto smernice 
rozširuje na celý rad služieb (ako sú 
hotelové a právnické služby, ktoré 
vykazujú veľmi vysoký podiel 
cezhraničného obchodu).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať 

vypúšťa sa
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vylúčenie určitých služieb z plného 
uplatňovania smernice. V dôsledku toho 
sa plné uplatňovanie tejto smernice 
rozširuje na celý rad služieb (ako sú 
hotelové a právnické služby, ktoré 
vykazujú veľmi vysoký podiel 
cezhraničného obchodu).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať 
vylúčenie určitých služieb z plného 
uplatňovania smernice. V dôsledku toho sa 
plné uplatňovanie tejto smernice rozširuje 
na celý rad služieb (ako sú hotelové
a právnické služby, ktoré vykazujú veľmi 
vysoký podiel cezhraničného obchodu).

(10) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať 
vylúčenie určitých služieb z plného 
uplatňovania smernice. V dôsledku toho sa 
plné uplatňovanie tejto smernice rozširuje 
na celý rad služieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať 
vylúčenie určitých služieb z plného 

(10) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať 
vylúčenie určitých služieb z plného 



PE492.857v01-00 28/219 AM\908710SK.doc

SK

uplatňovania smernice. V dôsledku toho sa 
plné uplatňovanie tejto smernice rozširuje 
na celý rad služieb (ako sú hotelové
a právnické služby, ktoré vykazujú veľmi 
vysoký podiel cezhraničného obchodu).

uplatňovania smernice. V dôsledku toho sa 
plné uplatňovanie tejto smernice rozširuje 
na celý rad služieb, s výnimkou právnych 
služieb a záväzných služieb sociálnej 
ochrany. Táto smernica však nemá vplyv 
na právo verejných obstarávateľov riadiť 
sociálne služby podľa vlastného uváženia.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Pre verejné zákazky na 
poskytovanie týchto služieb by sa mal 
preto zaviesť osobitný režim s vyššou 
prahovou hodnotou vo výške 
500 000 EUR. O osobné služby
s hodnotou pod touto hranicou nemajú 
poskytovatelia z ostatných členských 
štátov obvykle záujem, pokiaľ neexistujú 
konkrétne náznaky o opaku, ako napr.
v prípade cezhraničných projektov 
financovaných Úniou. Zákazky na 
poskytnutie osobných služieb presahujúce 
túto prahovú hodnotu by mali byť 
transparentné v celej Únii. Vzhľadom na 
význam kultúrneho kontextu a citlivý 
charakter týchto služieb by členské štáty 
mali mať dostatočné možnosti na 
zorganizovanie výberu poskytovateľov 
služieb spôsobom, ktorý považujú za 
najvhodnejší. V pravidlách tejto smernice 

vypúšťa sa
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sa odráža tento záväzok, pričom sa v nich 
ukladá len dodržiavanie základných zásad 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania, ako aj uistenie, že verejní 
obstarávatelia budú schopní uplatňovať 
osobitné kritériá kvality pri výbere 
poskytovateľov služieb, ako sú kritériá 
stanovené v dobrovoľnom Európskom 
rámci kvality pre sociálne služby Výboru 
Európskej únie pre sociálnu ochranu17. 
Členské štáty a/alebo orgány verejnej 
správy môžu tieto služby poskytovať samy 
alebo organizovať sociálne služby 
spôsobom, ktorý nebude zahŕňať 
uzatváranie verejných zákaziek, napríklad 
prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním 
licencií alebo povolení všetkým 
hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú 
podmienky stanovené vopred verejným 
obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Pre verejné zákazky na 
poskytovanie týchto služieb by sa mal 

(11) Niektoré kategórie služieb majú 
vzhľadom na svoju povahu obmedzený 
cezhraničný rozmer, a to konkrétne tzv. 
osobné služby, ako sú určité sociálne, 
zdravotnícke a vzdelávacie služby. Tieto 
služby sú poskytované v konkrétnom 
kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými 
členskými štátmi značne líši z dôvodu 
odlišných kultúrnych tradícií. Pre verejné 
zákazky na poskytovanie týchto služieb by 
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preto zaviesť osobitný režim s vyššou 
prahovou hodnotou vo výške 
500 000 EUR. O osobné služby s hodnotou 
pod touto hranicou nemajú poskytovatelia
z ostatných členských štátov obvykle 
záujem, pokiaľ neexistujú konkrétne 
náznaky o opaku, ako napr. v prípade 
cezhraničných projektov financovaných 
Úniou. Zákazky na poskytnutie osobných 
služieb presahujúce túto prahovú hodnotu 
by mali byť transparentné v celej Únii. 
Vzhľadom na význam kultúrneho kontextu
a citlivý charakter týchto služieb by 
členské štáty mali mať dostatočné 
možnosti na zorganizovanie výberu 
poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý 
považujú za najvhodnejší. V pravidlách 
tejto smernice sa odráža tento záväzok, 
pričom sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá 
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 
ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu17. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie verejných zákaziek, 
napríklad prostredníctvom obyčajného 
financovania takýchto služieb alebo 
udeľovaním licencií alebo povolení 
všetkým hospodárskym subjektom, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené vopred
verejným obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

sa mal preto zaviesť osobitný režim
s vyššou prahovou hodnotou vo výške 
500 000 EUR. O osobné služby s hodnotou 
pod touto hranicou nemajú poskytovatelia
z ostatných členských štátov obvykle
záujem, pokiaľ neexistujú konkrétne 
náznaky o opaku, ako napr. v prípade 
cezhraničných projektov financovaných 
Úniou. Zákazky na poskytnutie osobných 
služieb presahujúce túto prahovú hodnotu 
by mali byť transparentné v celej Únii. 
Vzhľadom na význam kultúrneho kontextu
a citlivý charakter týchto služieb by 
členské štáty mali mať dostatočné 
možnosti na zorganizovanie výberu 
poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý 
považujú za najvhodnejší. V pravidlách 
tejto smernice sa odráža tento záväzok, 
pričom sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá 
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 
ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu17. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie verejných zákaziek, 
napríklad prostredníctvom obyčajného 
financovania takýchto služieb alebo 
udeľovaním licencií alebo povolení 
všetkým hospodárskym subjektom, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené vopred 
verejným obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie. Táto 
smernica sa nevzťahuje na odskúšané
a overené postupy v členských štátoch, 
ktoré sú založené na slobodnom výbere 
poskytovateľov služieb vo verejnom 
záujme používateľom (napr. systém 
poukážok, model slobodného výberu, 
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trojstranné vzťahy) za predpokladu, že sa 
zohľadňujú zásady rovnakého 
zaobchádzania, transparentnosti
a nediskriminácie.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie niektorých modelov v členských štátoch na poskytovanie sociálnych služieb vo 
všeobecnom záujme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Pre verejné zákazky na 
poskytovanie týchto služieb by sa mal 
preto zaviesť osobitný režim s vyššou 
prahovou hodnotou vo výške 
500 000 EUR. O osobné služby s hodnotou 
pod touto hranicou nemajú poskytovatelia
z ostatných členských štátov obvykle 
záujem, pokiaľ neexistujú konkrétne 
náznaky o opaku, ako napr. v prípade 
cezhraničných projektov financovaných 
Úniou. Zákazky na poskytnutie osobných 
služieb presahujúce túto prahovú hodnotu 
by mali byť transparentné v celej Únii. 
Vzhľadom na význam kultúrneho kontextu
a citlivý charakter týchto služieb by 
členské štáty mali mať dostatočné 
možnosti na zorganizovanie výberu 
poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý 

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Pre verejné zákazky na 
poskytovanie týchto služieb by sa mal 
preto zaviesť osobitný režim s vyššou 
prahovou hodnotou vo výške 
1 000 000 EUR. O osobné služby
s hodnotou pod touto hranicou nemajú 
poskytovatelia z ostatných členských 
štátov obvykle záujem, pokiaľ neexistujú 
konkrétne náznaky o opaku, ako napr.
v prípade cezhraničných projektov 
financovaných Úniou. Zákazky na 
poskytnutie osobných služieb presahujúce 
túto prahovú hodnotu by mali byť 
transparentné v celej Únii. Vzhľadom na 
význam kultúrneho kontextu a citlivý 
charakter týchto služieb by členské štáty 
mali mať dostatočné možnosti na 
zorganizovanie výberu poskytovateľov 
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považujú za najvhodnejší. V pravidlách 
tejto smernice sa odráža tento záväzok, 
pričom sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá 
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 
ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu17. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie verejných zákaziek, 
napríklad prostredníctvom obyčajného 
financovania takýchto služieb alebo 
udeľovaním licencií alebo povolení 
všetkým hospodárskym subjektom, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené vopred 
verejným obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

služieb spôsobom, ktorý považujú za 
najvhodnejší. Takéto postupy by sa mali 
uznať najmä ako alternatíva k právnym 
predpisom o verejnom obstarávaní, ktoré 
sú v súlade s primárnym právom,
v prípade, že vychádzajú zo zásady, že 
všetci poskytovatelia služieb schopní 
dodržiavať zákonom predpísané 
podmienky by mali mať bez ohľadu na 
svoju právnu formu možnosť poskytovať 
služby, za predpokladu, že sa zohľadnia 
všeobecné zásady rovnakého 
zaobchádzania, transparentnosti
a nediskriminácie. V pravidlách tejto 
smernice sa odráža tento záväzok, pričom 
sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 
ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu17. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie verejných zákaziek, 
napríklad prostredníctvom obyčajného 
financovania takýchto služieb alebo 
udeľovaním licencií alebo povolení 
všetkým hospodárskym subjektom, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené vopred 
verejným obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

Or. de

Odôvodnenie

Objasnenie, v rámci ktorého sa zamýšľa zachovať možnosť, aby členské štáty organizovali 
sociálne služby takým spôsobom, ktorý nie je založený na udeľovaní verejných zákaziek.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Pre verejné zákazky na 
poskytovanie týchto služieb by sa mal 
preto zaviesť osobitný režim s vyššou 
prahovou hodnotou vo výške 
500 000 EUR. O osobné služby s hodnotou 
pod touto hranicou nemajú poskytovatelia
z ostatných členských štátov obvykle 
záujem, pokiaľ neexistujú konkrétne 
náznaky o opaku, ako napr. v prípade 
cezhraničných projektov financovaných 
Úniou. Zákazky na poskytnutie osobných 
služieb presahujúce túto prahovú hodnotu 
by mali byť transparentné v celej Únii. 
Vzhľadom na význam kultúrneho kontextu
a citlivý charakter týchto služieb by 
členské štáty mali mať dostatočné 
možnosti na zorganizovanie výberu 
poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý 
považujú za najvhodnejší. V pravidlách 
tejto smernice sa odráža tento záväzok, 
pričom sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá 
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 
ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu17. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Pre verejné zákazky na 
poskytovanie týchto služieb by sa mal 
preto zaviesť osobitný režim s vyššou 
prahovou hodnotou vo výške 
1 000 000 EUR. O osobné služby
s hodnotou pod touto hranicou nemajú 
poskytovatelia z ostatných členských 
štátov obvykle záujem, pokiaľ neexistujú 
konkrétne náznaky o opaku, ako napr.
v prípade cezhraničných projektov 
financovaných Úniou. Zákazky na 
poskytnutie osobných služieb presahujúce 
túto prahovú hodnotu by mali byť 
transparentné v celej Únii. Vzhľadom na 
význam kultúrneho kontextu a citlivý 
charakter týchto služieb by členské štáty 
mali mať dostatočné možnosti na 
zorganizovanie výberu poskytovateľov 
služieb spôsobom, ktorý považujú za 
najvhodnejší. V pravidlách tejto smernice 
sa odráža tento záväzok, pričom sa v nich 
ukladá len dodržiavanie základných zásad 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania, ako aj uistenie, že verejní 
obstarávatelia budú schopní uplatňovať 
osobitné kritériá kvality pri výbere 
poskytovateľov služieb, ako sú kritériá 
stanovené v dobrovoľnom Európskom 
rámci kvality pre sociálne služby Výboru 
Európskej únie pre sociálnu ochranu17. 
Členské štáty a/alebo orgány verejnej 
správy môžu tieto služby poskytovať samy 
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sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie verejných zákaziek, 
napríklad prostredníctvom obyčajného 
financovania takýchto služieb alebo 
udeľovaním licencií alebo povolení 
všetkým hospodárskym subjektom, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené vopred 
verejným obstarávateľom bez akýchkoľvek
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

alebo organizovať sociálne služby 
spôsobom, ktorý nebude zahŕňať 
uzatváranie verejných zákaziek, napríklad 
prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním licencií 
alebo povolení všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené vopred verejným 
obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Pre verejné zákazky na 
poskytovanie týchto služieb by sa mal 
preto zaviesť osobitný režim s vyššou 
prahovou hodnotou vo výške 
500 000 EUR. O osobné služby s hodnotou 
pod touto hranicou nemajú poskytovatelia
z ostatných členských štátov obvykle 
záujem, pokiaľ neexistujú konkrétne 
náznaky o opaku, ako napr. v prípade 
cezhraničných projektov financovaných 
Úniou. Zákazky na poskytnutie osobných 
služieb presahujúce túto prahovú hodnotu 
by mali byť transparentné v celej Únii. 
Vzhľadom na význam kultúrneho kontextu

(11) Výsledky hodnotenia vplyvu
a účinnosti právnych predpisov EÚ
v oblasti verejného obstarávania16

preukázali, že by sa malo preskúmať 
vylúčenie určitých služieb z plného 
uplatňovania smernice. Niektoré kategórie 
služieb majú vzhľadom na svoju povahu 
obmedzený cezhraničný rozmer, a to 
napríklad tzv. osobné služby, ako sú určité 
sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie 
služby. Tieto služby sú poskytované
v konkrétnom kontexte, ktorý sa medzi 
jednotlivými členskými štátmi značne líši
z dôvodu odlišných kultúrnych tradícií. 
Pre verejné zákazky na poskytovanie 
týchto služieb by sa mal preto zaviesť 
osobitný režim s vyššou prahovou 
hodnotou vo výške 1 000 000 EUR. O 
osobné služby s hodnotou pod touto 
hranicou nemajú poskytovatelia
z ostatných členských štátov obvykle 
záujem, pokiaľ neexistujú konkrétne 
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a citlivý charakter týchto služieb by 
členské štáty mali mať dostatočné 
možnosti na zorganizovanie výberu 
poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý 
považujú za najvhodnejší. V pravidlách 
tejto smernice sa odráža tento záväzok, 
pričom sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá 
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 
ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu17. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie verejných zákaziek, 
napríklad prostredníctvom obyčajného 
financovania takýchto služieb alebo 
udeľovaním licencií alebo povolení 
všetkým hospodárskym subjektom, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené vopred 
verejným obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

náznaky o opaku, ako napr. v prípade 
cezhraničných projektov financovaných 
Úniou. Zákazky na poskytnutie osobných 
služieb presahujúce túto prahovú hodnotu 
by mali byť transparentné v celej Únii. 
Vzhľadom na význam kultúrneho kontextu
a citlivý charakter týchto služieb by 
členské štáty mali mať dostatočné 
možnosti na zorganizovanie výberu 
poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý 
považujú za najvhodnejší. V pravidlách 
tejto smernice sa odráža tento záväzok, 
pričom sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá 
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 
ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu17. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie verejných zákaziek, 
napríklad prostredníctvom obyčajného 
financovania takýchto služieb alebo 
udeľovaním licencií alebo povolení 
všetkým hospodárskym subjektom, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené vopred 
verejným obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

__________________
16 SEK (2011) 853 v konečnom znení, 
27.6.2011.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so všeobecným prístupom zjednodušovania smerníc by tentokrát nebolo vhodné 
podriadiť iné kategórie služieb plnému uplatňovaniu smerníc. Tieto služby by však mali 
podliehať osobitnému režimu sociálnych a iných osobitných služieb a výsledky uplatňovania 
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tohto režimu by sa mali prehodnotiť (Komisiou) do troch rokov odo dňa vykonávania tejto 
smernice členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Táto smernica, ktorá je určená 
členským štátom, sa nevzťahuje na 
obstarávanie, ktoré vykonávajú 
medzinárodné organizácie vo svojom 
vlastnom mene a na svoju vlastnú 
zodpovednosť. V tejto súvislosti je však 
potrebné vysvetliť, do akej miery by sa táto 
smernica mala uplatňovať na obstarávanie,
ktoré sa riadi osobitnými medzinárodnými 
pravidlami.

(13) Táto smernica, ktorá je určená 
členským štátom, sa nevzťahuje na 
obstarávanie, ktoré vykonávajú 
medzinárodné organizácie vo svojom 
vlastnom mene a na svoju vlastnú 
zodpovednosť. V tejto súvislosti je však 
potrebné vysvetliť, do akej miery by sa táto 
smernica mala uplatňovať na obstarávanie, 
ktoré sa riadi osobitnými medzinárodnými 
pravidlami. Inštitúcie Únie by mali najmä 
zohľadniť zmeny nastolené touto 
smernicou a podľa týchto zmien 
prispôsobiť svoje vlastné pravidlá 
týkajúce sa verejného obstarávania.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé podniky EÚ a najmä MSP založili svoje podnikanie na základe obstarávaní inštitúcií
EÚ. Vo finančnom nariadení by sa mali zvážiť zmeny vyvolané týmto modernizovaným 
vykonávaním s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 

vypúšťa sa



AM\908710SK.doc 37/219 PE492.857v01-00

SK

obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť
v rozpore so slobodným rozhodnutím 
orgánov verejnej správy, pokiaľ ide
o organizáciu spôsobu plnenia ich úloh vo 
verejnom záujme. Zákazky zadané 
ovládaným subjektom alebo spolupráca
v rámci spoločného plnenia úloh vo 
verejnom záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici 
budú splnené. Cieľom tejto smernice by 
malo byť zabezpečenie toho, aby 
spolupráca medzi orgánmi verejnej 
správy, ktorá bola vyňatá, neviedla
k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ 
ide o súkromné hospodárske subjekty. 
Účasť verejného obstarávateľa ako 
uchádzača v konaní na zadanie verejnej 
zákazky by takisto nemala spôsobiť 
narušenie hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Spolupráca v oblasti verejného obstarávania – za určitých podmienok – nepatrí do režimu 
obstarávania, ako to už Európsky súdny dvor neraz jasne stanovil.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania.
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 
záujme. Zákazky zadané ovládaným 
subjektom alebo spolupráca v rámci 
spoločného plnenia úloh vo verejnom 
záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené. Cieľom tejto smernice by malo 
byť zabezpečenie toho, aby spolupráca 
medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola 
vyňatá, neviedla k narušeniu 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide
o súkromné hospodárske subjekty. Účasť 
verejného obstarávateľa ako uchádzača
v konaní na zadanie verejnej zákazky by 
takisto nemala spôsobiť narušenie 

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Uplatňovanie pravidiel 
verejného obstarávania by však nemalo byť
v rozpore so slobodným rozhodnutím 
orgánov verejnej správy, pokiaľ ide
o organizáciu spôsobu plnenia ich úloh vo 
verejnom záujme. Konkrétne touto 
smernicou nie je dotknuté právo orgánov 
verejnej správy na všetkých úrovniach 
rozhodnúť, či, ako a do akej miery chcú 
vykonávať verejné funkcie samy. Zákazky 
zadané ovládaným subjektom alebo 
sociálnym podnikom, ako sa vymedzuje
v oznámení Komisie z 25. októbra 2011
s názvom Iniciatíva pre sociálne 
podnikanie, alebo spolupráca v rámci 
spoločného plnenia úloh vo verejnom 
záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené.
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hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 
záujme. Zákazky zadané ovládaným 
subjektom alebo spolupráca v rámci 
spoločného plnenia úloh vo verejnom 
záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené. Cieľom tejto smernice by malo 
byť zabezpečenie toho, aby spolupráca 
medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola 

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by nesmie byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 
záujme. Zákazky zadané ovládaným 
subjektom by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené. Cieľom tejto smernice by malo 
byť zabezpečenie toho, aby spolupráca 
medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola 
vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o súkromné hospodárske 
subjekty. Účasť verejného obstarávateľa 
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vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o súkromné hospodárske 
subjekty. Účasť verejného obstarávateľa 
ako uchádzača v konaní na zadanie 
verejnej zákazky by takisto nemala 
spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.

ako uchádzača v konaní na zadanie 
verejnej zákazky by takisto nemala 
spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.

Or. fr

Odôvodnenie

Posilnenie odôvodnenia. Problematika spolupráce medzi verejnými orgánmi v rámci 
spoločného plnenia úlohy vo verejnom záujme sa rieši v novom odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 
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záujme. Zákazky zadané ovládaným 
subjektom alebo spolupráca v rámci 
spoločného plnenia úloh vo verejnom 
záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené. Cieľom tejto smernice by malo 
byť zabezpečenie toho, aby spolupráca 
medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola 
vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o súkromné hospodárske 
subjekty. Účasť verejného obstarávateľa 
ako uchádzača v konaní na zadanie 
verejnej zákazky by takisto nemala 
spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.

záujme. Zákazky zadané ovládaným 
subjektom alebo spolupráca v rámci 
spoločného plnenia úloh vo verejnom 
záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené. Cieľom tejto smernice by malo 
byť zabezpečenie toho, aby spolupráca 
medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola 
vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o súkromné hospodárske 
subjekty. Účasť verejného obstarávateľa 
ako uchádzača v konaní na zadanie 
verejnej zákazky by takisto nemala 
spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.
Na tento účel by sa mali podmienky 
vylúčenia zákaziek z rozsahu tejto 
smernice úzko vykladať. V prípade, že sa 
už nedodržiava niektorá z kumulatívnych 
podmienok vylúčenia z rozsahu 
pôsobnosti počas doby trvania zákazky 
alebo v prípade spolupráce, ktorá bola 
vylúčená z pravidiel obstarávania, sa musí 
táto prebiehajúca zákazka alebo 
spolupráca otvoriť hospodárskej súťaži 
prostredníctvom riadnych obstarávacích 
konaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
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verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 
záujme. Zákazky zadané ovládaným 
subjektom alebo spolupráca v rámci 
spoločného plnenia úloh vo verejnom 
záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené. Cieľom tejto smernice by malo 
byť zabezpečenie toho, aby spolupráca 
medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola 
vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o súkromné hospodárske 
subjekty. Účasť verejného obstarávateľa 
ako uchádzača v konaní na zadanie 
verejnej zákazky by takisto nemala 
spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.

verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 
záujme. Zákazky zadané ovládaným 
subjektom alebo spolupráca v rámci 
spoločného plnenia úloh vo verejnom 
záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené. Tieto kritériá by sa nemali 
vzťahovať na spoluprácu medzi 
prevádzkovateľmi verejných služieb
a medzi prevádzkovateľmi verejných 
služieb a ich dcérskymi spoločnosťami 
vtedy, ak podliehajú osobitným európskym 
pravidlám hospodárskej súťaže s cieľom 
predchádzať akýmkoľvek narušeniam 
hospodárskej súťaže. Cieľom tejto 
smernice by malo byť zabezpečenie toho, 
aby spolupráca medzi orgánmi verejnej 
správy, ktorá bola vyňatá, neviedla
k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ
ide o súkromné hospodárske subjekty. 
Účasť verejného obstarávateľa ako 
uchádzača v konaní na zadanie verejnej 
zákazky by takisto nemala spôsobiť 
narušenie hospodárskej súťaže.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 
záujme. Zákazky zadané ovládaným 
subjektom alebo spolupráca v rámci 
spoločného plnenia úloh vo verejnom 
záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté
z uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici 
budú splnené. Cieľom tejto smernice by 
malo byť zabezpečenie toho, aby 
spolupráca medzi orgánmi verejnej správy, 
ktorá bola vyňatá, neviedla k narušeniu 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide
o súkromné hospodárske subjekty. Účasť 
verejného obstarávateľa ako uchádzača
v konaní na zadanie verejnej zákazky by 
takisto nemala spôsobiť narušenie 

(14) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá verejného 
obstarávania, existuje značná právna 
neistota. Príslušná judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie sa v jednotlivých 
členských štátoch, dokonca aj medzi 
verejnými obstarávateľmi, vykladá 
rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú zákazky uzavreté medzi 
verejnými obstarávateľmi uplatňovaniu 
pravidiel verejného obstarávania. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi, nevylučuje uplatňovanie 
pravidiel verejného obstarávania. 
Uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania by však nemalo byť v rozpore 
so slobodným rozhodnutím orgánov 
verejnej správy, pokiaľ ide o organizáciu 
spôsobu plnenia ich úloh vo verejnom 
záujme. Cieľom tejto smernice by malo 
byť zabezpečenie toho, aby spolupráca 
medzi orgánmi verejnej správy, ktorá bola 
vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o súkromné hospodárske 
subjekty. Účasť verejného obstarávateľa 
ako uchádzača v konaní na zadanie 
verejnej zákazky by takisto nemala 
spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.
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hospodárskej súťaže.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) S cieľom urýchliť a zefektívniť 
konania by lehoty na účasť
v obstarávacích konaniach mali byť čo 
najkratšie bez toho, aby sa vytvárali 
nenáležité prekážky prístupu 
hospodárskych subjektov v rámci 
vnútorného trhu, najmä MSP. Pri 
stanovovaní lehôt na prijímanie ponúk
a žiadostí o účasť by mali verejní 
obstarávatelia zohľadniť zložitosť 
zákazky a najmä čas potrebný na 
vypracovanie ponúk, aj keď by to 
znamenalo stanovenie dlhších časových 
lehôt, ako sú minimálne lehoty stanovené
v tejto smernici. Používanie 
elektronických informačných
a komunikačných prostriedkov, najmä 
úplná elektronická dostupnosť podkladov
k obstarávaniu a elektronický prenos 
komunikácií na druhej strane vedie
k zvýšenej transparentnosti a k úsporám 
času. Z toho dôvodu by sa malo v súlade
s pravidlami stanovenými v Dohode 
Svetovej obchodnej organizácie
o vládnom obstarávaní ustanoviť 
skrátenie minimálnych lehôt, avšak pod 
podmienkou, že sú v súlade s osobitným 
spôsobom prenosu plánovaným na úrovni 
Únie. Okrem toho by mali mať verejní 
obstarávatelia možnosť dodatočne skrátiť 
lehoty na prijímanie žiadostí o účasť
a predkladanie ponúk, keď sa z dôvodu 
naliehavých prípadov stávajú bežné lehoty 
neuskutočniteľné, hoci je organizovanie 
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konania s uverejnením stále možné. Len 
tie situácie, ktoré vznikli z dôvodov 
mimoriadne naliehavých prípadov 
spôsobených nepredvídateľnými 
udalosťami – a ktoré nie je možné 
pripísať verejnému obstarávateľovi – by 
sa mali považovať za mimoriadne, a len 
tieto situácie by mali znemožniť 
vykonanie pravidelného postupu dokonca 
aj so skrátenými lehotami. V takýchto 
prípadoch by mali verejní obstarávatelia 
zadať zákazky použitím rokovacieho 
konania bez predchádzajúceho uverejnení
tam, kde je to možné. To môže nastať
v prípade, že si prírodné katastrofy
a katastrofy spôsobené človekom vyžadujú 
okamžité opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o potrebné objasnenia výnimiek k bežným časovým rámcom na prekladanie ponúk
s cieľom zabezpečiť rýchlosť a účinnosť pri realizácii verejného obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Spolupráca medzi miestnymi 
verejnými orgánmi alebo medzi miestnymi 
verejnými orgánmi a skupinami zloženými 
výlučne z miestnych verejných orgánov
s cieľom spoločného plnenia úloh 
verejnej služby vo verejnom záujme ako 
súčasť vnútornej organizácie členských 
štátov by sa mala vyňať z uplatňovania 
pravidiel ustanovených touto smernicou. 
Presun právomocí týkajúcich sa úloh 
verejnej služby zahŕňajúci celkový presun 
zodpovednosti medzi miestne verejné 
orgány alebo medzi miestne verejné 
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orgány a skupiny zložené výlučne
z miestnych verejných orgánov ako 
súčasť vnútornej organizácie členských 
štátov by sa mal vyňať z pravidiel 
ustanovených touto smernicou.

Or. fr

Odôvodnenie

Objasnenie vyňatia prenosu právomocí medzi verejnými orgánmi na účel vykonávania úlohy 
služby vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré 
umožňuje rokovania, ako sa výslovne 
uvádza v dohode, ak sú rokovania 
povolené pri všetkých konaniach. Verejní 
obstarávatelia by, pokiaľ právne predpisy 
dotknutého členského štátu nestanovujú 
inú úpravu, mali mať možnosť používať 
súťažné konanie s rokovaním stanovené
v tejto smernici v rôznych situáciách,
v ktorých je pravdepodobné, že otvorené 
alebo užšie konania bez rokovaní 
nepovedú k uspokojivým výsledkom 
obstarávania. Toto konanie by mali 
sprevádzať primerané bezpečnostné 
opatrenia, ktorými sa zaistí dodržiavanie 
zásad rovnakého zaobchádzania
a transparentnosti. Verejní obstarávatelia 
tak budú mať väčší priestor na nákup 
prác, tovaru a služieb, ktoré sú dokonale 
prispôsobené ich osobitným potrebám. 
Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 

(15) Verejní obstarávatelia požadujú
väčšiu pružnosť s cieľom vybrať si 
obstarávacie konania, ktoré umožňujú 
rokovania. Pravidlá Únie upravujúce 
verejné obstarávanie by sa mali zosúladiť
s Dohodou o vládnom obstarávaní,
v ktorej sa umožňuje rokovanie vo 
všetkých konaniach. Je takisto 
pravdepodobné, že sa väčším využitím 
týchto konaní zvýši aj cezhraničný obchod, 
pretože z hodnotenia vyplynulo, že 
zákazky zadané v rámci rokovacieho 
konania s predchádzajúcim uverejnením 
majú mimoriadne vysokú mieru úspešnosti 
pri prilákaní cezhraničných verejných 
súťaží. Členské štáty by mali byť schopné 
zabezpečiť použitie súťažného konania
s rokovaním alebo súťažného dialógu
v rozličných situáciách, v rámci ktorých je 
nepravdepodobné, že klasické otvorené 
alebo užšie konania bez rokovaní prinesú 
uspokojivé výsledky.
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rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.

Or. en

Odôvodnenie

Touto zmenou sa zavádza do pravidiel pružnosť, a to zavedením rokovaní do všetkých konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by, pokiaľ právne predpisy dotknutého 
členského štátu nestanovujú inú úpravu,
mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Toto konanie by mali sprevádzať 
primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými 
sa zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Toto konanie by mali sprevádzať 
primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými 
sa zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.
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verejných súťažiach.

Or. de

Odôvodnenie

V Niektorých prípadoch súťažné konanie s rokovaním predstavuje jediný možný spôsob 
zadania zložitých zákaziek. Verejní obstarávatelia by preto mali byť schopní vybrať si tento 
typ konania v týchto prípadoch. S cieľom podpory harmonizácie vnútorného trhu
a cezhraničného obchodu by sa malo konanie s rokovaním zaviesť vo všetkých členských 
štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by, pokiaľ právne predpisy dotknutého 
členského štátu nestanovujú inú úpravu,
mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Toto konanie by mali sprevádzať 
primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými 
sa zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Toto konanie by mali sprevádzať 
primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými 
sa zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
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uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.

verejných súťažiach.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Wim van de Camp

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by, pokiaľ právne predpisy dotknutého 
členského štátu nestanovujú inú úpravu, 
mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Toto konanie by mali sprevádzať 
primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými 
sa zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by, pokiaľ právne predpisy dotknutého 
členského štátu nestanovujú inú úpravu, 
mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Verejní obstarávatelia by mali mať 
možnosť použiť súťažné konanie
s rokovaním najmä v prípade, že sú 
rokovania potrebné napríklad z dôvodu 
právnej a finančnej formy zákazky, 
napríklad v prípade zložitých projektov
infraštruktúry, alebo z dôvodu zložitosti 
projektu, napríklad v prípade vykonávania 
zložitých projektov v oblasti IKT
v organizáciách. Súťažné konanie
s rokovaním by mali sprevádzať primerané 
bezpečnostné opatrenia, ktorými sa zaistí 
dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
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cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.

Or. en

Odôvodnenie

Pri sprístupnení konania s rokovaním v prípade zložitých zákaziek potrebujeme obmedziť 
rozšírenie navrhovaného rozsahu v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by, pokiaľ právne predpisy dotknutého 
členského štátu nestanovujú inú úpravu, 
mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Toto konanie by mali sprevádzať 
primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými 
sa zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by, pokiaľ právne predpisy dotknutého 
členského štátu nestanovujú inú úpravu, 
mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Toto konanie by mali sprevádzať 
primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými 
sa zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania, transparentnosti, slobodnej 
hospodárskej súťaže, propagácie
a účinného hospodárenia s verejnými
finančnými prostriedkami. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
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rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.

potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) K zákazkám na uskutočnenie prác 
patria aj práce, ktorými nie sú štandardné 
budovy alebo práce, ktoré zahŕňajú 
navrhnutie inovačného riešenia. Je 
pravdepodobné, že využitie súťažného 
konania s rokovaním alebo súťažného 
dialógu v prípade služieb alebo tovarov, 
ktoré si vyžadujú prispôsobenie alebo 
navrhnutie, prinesie pridanú hodnotu. 
Takéto požiadavky na prispôsobenie alebo 
navrhnutie sú mimoriadne výhodné
v prípade zložitých nákupov, ako sú 
sofistikované výrobky, intelektuálne 
služby alebo veľké projekty v oblasti IKT. 
V týchto prípadoch môžu byť rokovania 
nevyhnutné s cieľom zabezpečiť, aby 
daný tovar alebo služby zodpovedali 
potrebám verejného obstarávateľa. 
V súvislosti s „hotovými“ službami alebo 
tovarmi, ktoré môžu poskytovať mnohé 
rozdielne hospodárske subjekty, by sa 
malo použiť súťažné konanie
s rokovaním a súťažný dialóg.

Or. en
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Odôvodnenie

Touto zmenou sa zavádza do pravidiel pružnosť, a to zavedením rokovaní do všetkých konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Touto smernicou sa zabezpečuje 
uplatňovanie smernice 2001/23/ES
o aproximácii zákonov členských štátov 
týkajúcich sa zachovania práv 
zamestnancov pri prevodoch podnikov, 
závodov alebo častí podnikov 
alebo závodov s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie pravidiel rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž
a ochranu pracovníkov v kontexte 
prevodu podniku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15b) Súťažné konanie s rokovaním by sa 
malo takisto dodržiavať v prípadoch, keď 
použitie otvoreného alebo užšieho 
konania prinieslo len neplatné alebo 
neprijateľné ponuky. Za neplatné by sa 
mali považovať najmä ponuky, ktoré nie 
sú v súlade s podkladmi k obstarávaniu, 
ktoré boli prijaté neskoro, pri ktorých 
existuje dôkaz o tajnej dohode alebo 
korupcii, alebo ktoré považuje verejný 
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obstarávateľ za mimoriadne nízke. Za 
neprijateľné by sa mali takisto považovať 
ponuky predložené uchádzačmi, ktorí 
nemajú požadované kvalifikácie,
a ponuky, ktorých cena prekračuje 
rozpočet verejného obstarávateľa, ktorý 
bol oznámený pred začatím
obstarávacieho konania.

Or. en

Odôvodnenie

Touto zmenou sa zavádza do pravidiel pružnosť, a to umožnením rokovaní vo všetkých 
konaniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 15c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15c) Súťažné konanie s rokovaním by 
mali sprevádzať primerané bezpečnostné 
opatrenia, ktorými sa zaistí dodržiavanie 
zásad rovnakého zaobchádzania
a transparentnosti. Verejní obstarávatelia 
by mali priamo uviesť minimálne 
požiadavky podľa povahy obstarávania, 
ktoré by sa v priebehu rokovaní nemali 
zmeniť. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
a ich váha by mali v priebehu celého 
konania zostať nezmenené a nemali by 
podliehať rokovaniam, aby sa zaručilo 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
hospodárskymi subjektmi. Cieľom 
rokovaní by malo byť zlepšenie ponúk, 
aby mohli verejní obstarávatelia získavať 
práce, tovar a služby, ktoré sú vhodné pre 
ich osobitné potreby. Rokovania sa môžu 
týkať všetkých aspektov zakúpených prác, 
tovaru alebo služieb, napríklad vrátane 
kvality, množstva, obchodných podmienok
či sociálnych, environmentálnych
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a inovačných charakteristík, pokiaľ 
nepredstavujú minimálne požiadavky. 
Uvedenými minimálnymi požiadavkami sú 
podmienky a charakteristiky (najmä 
fyzické, funkčné a právne), ktoré by mala 
spĺňať každá ponuka podľa článku 54 
ods. 1 písm. a) tejto smernice, aby mal 
verejný obstarávateľ možnosť zadať
zákazku v súlade so zvoleným kritériom 
na vyhodnotenie ponúk. S cieľom 
zabezpečiť transparentnosť konania by sa 
mali v súlade s článkom 85 ods. 2
a článkom 19 ods. 1 tejto smernice všetky 
etapy rokovaní zdokumentovať, aby tak 
mohol verejný obstarávateľ na žiadosť 
ktoréhokoľvek kandidáta alebo 
uchádzača písomne poskytnúť dôkaz
o tom, že zabezpečil rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými dotknutými 
hospodárskymi subjektmi. Okrem toho by 
sa na zabezpečenie transparentnosti mali 
všetky ponuky v rámci konaní predložiť 
písomne alebo elektronickými 
prostriedkami.

Or. en

Odôvodnenie

Požadujú sa niektoré záruky, aby sa zabezpečilo nezneužívanie dodatočnej pružnosti pri 
využívaní konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Z rovnakých dôvodov by verejní 
obstarávatelia mali voľne využívať 
súťažný dialóg. Pokiaľ ide o zmluvné 
hodnoty, využívanie tohto konania sa
v posledných rokoch výrazne zvýšilo. 
Ukázalo sa byť užitočným v prípadoch, 

vypúšťa sa
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keď verejní obstarávatelia nie sú schopní 
definovať prostriedky na uspokojenie 
svojich potrieb alebo posúdenie toho, čo 
môže trh ponúknuť, pokiaľ ide
o technické, finančné alebo právne 
riešenia. Takáto situácia môže vzniknúť 
najmä pri inovačných projektoch, 
realizácii veľkých integrovaných 
projektov dopravnej infraštruktúry, 
veľkých počítačových sietí alebo 
projektov, ktoré si vyžadujú komplexné
a štruktúrované financovanie.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Výskum a inovácie vrátane 
ekologických a sociálnych inovácií patria 
medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu
a sú stredobodom stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Orgány verejnej správy by zo 
strategického hľadiska mali čo najlepšie 
využiť verejné obstarávanie na podporu 
inovácií. Nákup inovačného tovaru
a služieb zohráva pri zvyšovaní účinnosti
a kvality verejných služieb dôležitú úlohu
a zároveň reaguje na veľké spoločenské 
výzvy. Prispieva k dosiahnutiu efektívneho 
využívania verejných finančných 
prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším 
hospodárskym, environmentálnym
a spoločenským prínosom z hľadiska 
získavania nových nápadov a ich 
pretavenia do inovačných výrobkov
a služieb, čím sa podporuje udržateľný 
hospodársky rast. Táto smernica by mala 
prispieť k zjednodušeniu verejného 
obstarávania v oblasti inovácií a pomôcť 

(17) Výskum a inovácie vrátane 
ekologických a sociálnych inovácií patria 
medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu
a sú stredobodom stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Orgány verejnej správy by zo 
strategického hľadiska mali čo najlepšie 
využiť verejné obstarávanie na podporu 
inovácií. Nákup inovačného tovaru
a služieb zohráva pri zvyšovaní účinnosti
a kvality verejných služieb dôležitú úlohu
a zároveň reaguje na veľké spoločenské 
výzvy. Prispieva k dosiahnutiu efektívneho 
využívania verejných finančných 
prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším 
hospodárskym, environmentálnym
a spoločenským prínosom z hľadiska 
získavania nových nápadov a ich 
pretavenia do inovačných výrobkov
a služieb a podpory udržateľného 
hospodárskeho rastu. Podrobnosti
o inovačnom modeli obstarávania sú 
uvedené v oznámení Komisie
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členským štátom pri dosahovaní cieľov 
iniciatívy Únia inovácií. Malo by sa preto 
stanoviť konkrétne obstarávacie konanie, 
ktoré verejným obstarávateľom umožní 
vytvárať dlhodobé partnerstvá v oblasti 
inovácií na vývoj a následný nákup nových 
inovačných výrobkov, služieb alebo prác 
pod podmienkou, že môžu byť dodané na 
dohodnutej úrovni výkonu a za dohodnuté 
náklady. Partnerstvo by malo byť 
štruktúrované takým spôsobom, aby sa 
dosiahol potrebný účinok na trh, aby sa 
vytvárala motivácia na vývoj inovačných 
riešení bez vylúčenia trhu.

o obstarávaní vo fáze pred komerčným 
využitím1. V tomto modeli sa podporuje 
začatie obstarávania služieb v oblasti 
výskumu a vývoja, ktoré nepatria do 
pôsobnosti tejto smernice. Tento model, 
ktorý sa do tejto smernice doplnil, sa 
uznáva a bude všetkým verejným 
obstarávateľom k dispozícii na zváženie. 
Táto smernica by však mala všeobecnejším 
spôsobom prispieť k zjednodušeniu 
verejného obstarávania v oblasti inovácií
a pomôcť členským štátom pri dosahovaní 
cieľov iniciatívy Únia inovácií. V prípade, 
že je potrebný rozvoj inovačného výrobku, 
služby alebo práce a nie je možné 
uspokojiť následnú kúpu výsledného 
výstupu prostredníctvom riešení, ktoré sú 
už dostupné na trhu, verejní 
obstarávatelia by mali mať prístup ku 
konkrétnemu obstarávaciemu konaniu
v rámci zákaziek patriacich do pôsobnosti 
tejto smernice. Toto nové konanie by malo 
verejným obstarávateľom umožniť 
vytvárať partnerstvá v oblasti inovácií na 
vývoj a následný nákup nových 
inovačných výrobkov, služieb alebo prác 
pod podmienkou, že môžu byť dodané na 
dohodnutej úrovni výkonu a za dohodnuté 
náklady. Konanie by malo vychádzať
z pravidiel uplatňujúcich súťažný postup
s rokovaniami a zákazky by sa mali 
zadávať výlučne na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky, ktorá je 
najvhodnejšia na porovnanie ponúk 
inovačných riešení. Či už sa partnerstvo
v oblasti inovácii týka veľmi veľkého 
projektu alebo menšieho projektu, malo 
by byť štruktúrované takým spôsobom, aby 
sa dosiahol potrebný účinok na trh, aby sa 
vytvárala motivácia na vývoj inovačných 
riešení bez vylúčenia trhu. Verejní 
obstarávatelia by preto nemali zneužívať 
partnerstvá v oblasti inovácií na 
zabránenie, obmedzovanie či narušovanie 
hospodárskej súťaže.
__________________
1 COM(2007) 799 v konečnom znení: 
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Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru
a Výboru regiónov – Obstarávanie vo fáze 
pred komerčným využitím: podpora 
inovácií s cieľom zabezpečiť trvalo 
udržateľné verejné služby vysokej kvality
v Európe.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje, ako by sa malo používať nové 
konanie partnerstva v oblasti inovácií, ktoré sa doplnilo do pôvodného návrhu Komisie, a to 
konkrétne prepojením tohto nového nástroja so zásadami vzťahujúcimi sa v prípade potreby 
na súťažné postupy. V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa takisto objasňuje, že 
obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, ako sa vymedzilo v oznámení Komisie z roku 
2007, sa bez ohľadu na toto nové konanie partnerstva v oblasti inovácií naďalej uplatňuje,
a že sa oddelene vsunulo do novej výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Výskum a inovácie vrátane 
ekologických a sociálnych inovácií patria 
medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu
a sú stredobodom stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Orgány verejnej správy by zo 
strategického hľadiska mali čo najlepšie 
využiť verejné obstarávanie na podporu 
inovácií. Nákup inovačného tovaru
a služieb zohráva pri zvyšovaní účinnosti
a kvality verejných služieb dôležitú úlohu
a zároveň reaguje na veľké spoločenské 
výzvy. Prispieva k dosiahnutiu efektívneho 
využívania verejných finančných 
prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším 
hospodárskym, environmentálnym
a spoločenským prínosom z hľadiska 

(17) Výskum a inovácie vrátane 
ekologických a sociálnych inovácií patria 
medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu
a sú stredobodom stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Orgány verejnej správy by zo 
strategického hľadiska mali čo najlepšie 
využiť verejné obstarávanie na podporu 
inovácií. Nákup inovačného tovaru
a služieb zohráva pri zvyšovaní účinnosti
a kvality verejných služieb dôležitú úlohu
a zároveň reaguje na veľké spoločenské 
výzvy. Prispieva k dosiahnutiu efektívneho 
využívania verejných finančných 
prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším 
hospodárskym, environmentálnym
a spoločenským prínosom a prínosom
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získavania nových nápadov a ich 
pretavenia do inovačných výrobkov
a služieb, čím sa podporuje udržateľný 
hospodársky rast. Táto smernica by mala 
prispieť k zjednodušeniu verejného 
obstarávania v oblasti inovácií a pomôcť 
členským štátom pri dosahovaní cieľov 
iniciatívy Únia inovácií. Malo by sa preto 
stanoviť konkrétne obstarávacie konanie, 
ktoré verejným obstarávateľom umožní 
vytvárať dlhodobé partnerstvá v oblasti 
inovácií na vývoj a následný nákup nových 
inovačných výrobkov, služieb alebo prác 
pod podmienkou, že môžu byť dodané na 
dohodnutej úrovni výkonu a za dohodnuté 
náklady. Partnerstvo by malo byť 
štruktúrované takým spôsobom, aby sa 
dosiahol potrebný účinok na trh, aby sa 
vytvárala motivácia na vývoj inovačných 
riešení bez vylúčenia trhu.

v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat z hľadiska získavania nových 
nápadov a ich pretavenia do inovačných 
výrobkov a služieb, čím sa podporuje 
udržateľný hospodársky rast. Táto 
smernica by mala prispieť k zjednodušeniu 
verejného obstarávania v oblasti inovácií
a pomôcť členským štátom pri dosahovaní 
cieľov iniciatívy Únia inovácií. Malo by sa 
preto stanoviť konkrétne obstarávacie 
konanie, ktoré verejným obstarávateľom 
umožní vytvárať dlhodobé partnerstvá
v oblasti inovácií na vývoj a následný 
nákup nových inovačných výrobkov, 
služieb alebo prác pod podmienkou, že 
môžu byť dodané na dohodnutej úrovni 
výkonu a za dohodnuté náklady. 
Partnerstvo by malo byť štruktúrované 
takým spôsobom, aby sa dosiahol potrebný 
účinok na trh, aby sa vytvárala motivácia 
na vývoj inovačných riešení bez vylúčenia 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Toine Manders

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Výskum a inovácie vrátane 
ekologických a sociálnych inovácií patria 
medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu
a sú stredobodom stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Orgány verejnej správy by zo 
strategického hľadiska mali čo najlepšie 
využiť verejné obstarávanie na podporu 
inovácií. Nákup inovačného tovaru
a služieb zohráva pri zvyšovaní účinnosti
a kvality verejných služieb dôležitú úlohu
a zároveň reaguje na veľké spoločenské 
výzvy. Prispieva k dosiahnutiu efektívneho 

(17) Výskum a inovácie vrátane 
ekologických a sociálnych inovácií patria 
medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu
a sú stredobodom stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Orgány verejnej správy by zo 
strategického hľadiska mali čo najlepšie 
využiť verejné obstarávanie na podporu 
inovácií. Nákup inovačného tovaru
a služieb zohráva pri zvyšovaní účinnosti
a kvality verejných služieb dôležitú úlohu
a zároveň reaguje na veľké spoločenské 
výzvy. Prispieva k dosiahnutiu efektívneho 
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využívania verejných finančných 
prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším 
hospodárskym, environmentálnym
a spoločenským prínosom z hľadiska 
získavania nových nápadov a ich 
pretavenia do inovačných výrobkov
a služieb, čím sa podporuje udržateľný 
hospodársky rast. Táto smernica by mala 
prispieť k zjednodušeniu verejného 
obstarávania v oblasti inovácií a pomôcť 
členským štátom pri dosahovaní cieľov 
iniciatívy Únia inovácií. Malo by sa preto 
stanoviť konkrétne obstarávacie konanie, 
ktoré verejným obstarávateľom umožní 
vytvárať dlhodobé partnerstvá v oblasti 
inovácií na vývoj a následný nákup nových 
inovačných výrobkov, služieb alebo prác 
pod podmienkou, že môžu byť dodané na 
dohodnutej úrovni výkonu a za dohodnuté 
náklady. Partnerstvo by malo byť 
štruktúrované takým spôsobom, aby sa 
dosiahol potrebný účinok na trh, aby sa 
vytvárala motivácia na vývoj inovačných 
riešení bez vylúčenia trhu.

využívania verejných finančných 
prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším 
hospodárskym, environmentálnym
a spoločenským prínosom z hľadiska 
získavania nových nápadov a ich 
pretavenia do inovačných výrobkov
a služieb, čím sa podporuje udržateľný
hospodársky rast. Táto smernica by mala 
prispieť k zjednodušeniu verejného 
obstarávania v oblasti inovácií a pomôcť 
členským štátom pri dosahovaní cieľov 
iniciatívy Únia inovácií. Malo by sa preto 
stanoviť konkrétne obstarávacie konanie, 
ktoré verejným obstarávateľom umožní 
vytvárať dlhodobé partnerstvá v oblasti 
inovácií na vývoj a následný nákup nových 
inovačných výrobkov, služieb alebo prác 
pod podmienkou, že môžu byť dodané na 
dohodnutej úrovni výkonu a za dohodnuté 
náklady. Partnerstvo by malo byť 
štruktúrované takým spôsobom, aby sa 
dosiahol potrebný účinok na trh, aby sa 
vytvárala motivácia na vývoj inovačných 
riešení bez vylúčenia trhu. Okrem toho by 
pri stanovovaní podmienok obstarávania 
verejní obstarávatelia mali mať možnosť 
vytvoriť inovačné charakteristiky vrátane 
najlepších dostupných techník ako 
kritérium týkajúce sa predmetu zákazky.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Výskum a inovácie vrátane 
ekologických a sociálnych inovácií patria 
medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu
a sú stredobodom stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Orgány verejnej správy by zo 

(17) Výskum a inovácie vrátane 
ekologických a sociálnych inovácií patria 
medzi hlavné hnacie sily budúceho rastu
a sú stredobodom stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Orgány verejnej správy by zo 
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strategického hľadiska mali čo najlepšie 
využiť verejné obstarávanie na podporu 
inovácií. Nákup inovačného tovaru
a služieb zohráva pri zvyšovaní účinnosti
a kvality verejných služieb dôležitú úlohu
a zároveň reaguje na veľké spoločenské 
výzvy. Prispieva k dosiahnutiu efektívneho 
využívania verejných finančných 
prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším 
hospodárskym, environmentálnym
a spoločenským prínosom z hľadiska 
získavania nových nápadov a ich 
pretavenia do inovačných výrobkov
a služieb, čím sa podporuje udržateľný 
hospodársky rast. Táto smernica by mala 
prispieť k zjednodušeniu verejného 
obstarávania v oblasti inovácií a pomôcť 
členským štátom pri dosahovaní cieľov 
iniciatívy Únia inovácií. Malo by sa preto 
stanoviť konkrétne obstarávacie konanie, 
ktoré verejným obstarávateľom umožní 
vytvárať dlhodobé partnerstvá v oblasti 
inovácií na vývoj a následný nákup 
nových inovačných výrobkov, služieb 
alebo prác pod podmienkou, že môžu byť 
dodané na dohodnutej úrovni výkonu
a za dohodnuté náklady. Partnerstvo by 
malo byť štruktúrované takým spôsobom, 
aby sa dosiahol potrebný účinok na trh, 
aby sa vytvárala motivácia na vývoj 
inovačných riešení bez vylúčenia trhu.

strategického hľadiska mali čo najlepšie 
využiť verejné obstarávanie na podporu 
inovácií. Nákup inovačného tovaru
a služieb zohráva pri zvyšovaní účinnosti
a kvality verejných služieb dôležitú úlohu
a zároveň reaguje na veľké spoločenské 
výzvy. Prispieva k dosiahnutiu efektívneho
využívania verejných finančných 
prostriedkov, ako aj k rozsiahlejším 
hospodárskym, environmentálnym
a spoločenským prínosom z hľadiska 
získavania nových nápadov a ich 
pretavenia do inovačných výrobkov
a služieb, čím sa podporuje udržateľný 
hospodársky rast. Táto smernica by mala 
prispieť k zjednodušeniu verejného 
obstarávania v oblasti inovácií a pomôcť 
členským štátom pri dosahovaní cieľov 
iniciatívy Únia inovácií.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Takéto konanie by malo podporovať 
nové spôsoby rozvíjania verejných služieb, 
napríklad v prípade, že organizácie 
vedené zamestnancami, ktoré predtým 
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fungovali vo verejnom sektore, dostanú 
úlohu rozvíjať inovačné verejné služby, 
ktoré nie sú na trhu Únie k dispozícii.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o príklad toho, ako by sa malo použiť partnerstvo v oblasti inovácií na podporu rozvíjania 
inovačných verejných služieb, napríklad v prípade vzájomných spoločností, ktoré často 
poskytujú inovačné prístupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Vzhľadom na škodlivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa rokovacie konanie 
bez predchádzajúceho uverejnenia 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania malo využívať len vo veľmi 
výnimočných prípadoch. Táto výnimka by 
sa mala vzťahovať na prípady, keď toto 
uverejnenie buď nie je možné z dôvodu 
vyššej moci v súlade s ustálenou 
judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, 
alebo keď je od začiatku jasné, že toto 
uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, v neposlednom rade 
preto, že z objektívneho hľadiska existuje 
len jeden hospodársky subjekt, ktorý môže 
túto zákazku realizovať. Iba v situácii 
objektívnej výhradnosti možno odôvodniť 
využívanie rokovacieho konania bez 
uverejnenia, keď situáciu výhradnosti 
nevytvoril samotný verejný obstarávateľ so 
zreteľom na budúce obstarávacie konanie
a keď neexistuje vhodná náhrada, ktorej 
dostupnosť by sa mala dôkladne posúdiť.

(18) Vzhľadom na škodlivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa rokovacie konanie 
bez predchádzajúceho uverejnenia 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania malo využívať len vo veľmi 
výnimočných prípadoch. Táto výnimka by 
sa mala vzťahovať na prípady, keď toto 
uverejnenie buď nie je možné z dôvodu 
vyššej moci v súlade s ustálenou 
judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, 
alebo keď je od začiatku jasné, že toto 
uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, v neposlednom rade 
preto, že z objektívneho hľadiska existuje 
len jeden hospodársky subjekt, ktorý môže 
túto zákazku realizovať. Iba v situácii 
objektívnej výhradnosti možno odôvodniť 
využívanie rokovacieho konania bez 
uverejnenia, keď situáciu výhradnosti 
nevytvoril samotný verejný obstarávateľ so 
zreteľom na budúce obstarávacie konanie
a keď neexistuje vhodná náhrada, ktorej 
dostupnosť by sa mala dôkladne posúdiť. 
Verejní obstarávatelia, ktorí v prípadoch 
vymedzených v tejto smernici použijú 
rokovacie konanie bez zverejnenia, by 
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mali predložiť správu, v ktorej zdôvodnia 
svoje rozhodnutie orgánu dohľadu, medzi 
ktorého úlohy by mala patriť aj analýza
a hodnotenie takýchto správ. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Elektronické informačné
a komunikačné prostriedky môžu značne 
zjednodušiť uverejňovanie zákaziek
a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť 
obstarávacích konaní. Mali by sa stať 
bežným prostriedkom komunikácie
a výmeny informácií v obstarávacích 
konaniach. Používanie elektronických 
prostriedkov vedie k úsporám času. Z toho 
dôvodu by sa malo ustanoviť skrátenie 
minimálnych lehôt, ak sa používajú 
elektronické prostriedky, avšak pod 
podmienkou, že budú v súlade s osobitným 
spôsobom prenosu plánovaným na úrovni 
Únie. Elektronické informačné
a komunikačné prostriedky vrátane 
primeraných funkcií môžu okrem iného 
umožniť verejným obstarávateľom, aby 
predchádzali chybám a odhaľovali
a napravovali chyby, ktoré vzniknú počas 
obstarávacích konaní.

(19) Elektronické informačné
a komunikačné prostriedky môžu značne 
zjednodušiť uverejňovanie zákaziek
a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť 
obstarávacích konaní podľa tejto 
smernice. Mali by sa stať bežným 
prostriedkom komunikácie a výmeny 
informácií v obstarávacích konaniach. 
Používanie elektronických prostriedkov 
vedie k úsporám času. Z toho dôvodu by sa 
malo ustanoviť skrátenie minimálnych 
lehôt, ak sa používajú elektronické 
prostriedky, avšak pod podmienkou, že 
budú v súlade s osobitným spôsobom 
prenosu plánovaným na úrovni Únie. 
Elektronické informačné a komunikačné 
prostriedky vrátane primeraných funkcií 
môžu okrem iného umožniť verejným 
obstarávateľom, aby predchádzali chybám
a odhaľovali a napravovali chyby, ktoré 
vzniknú počas obstarávacích konaní.

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenia o informáciách o zverejnení zákazky elektronickými prostriedkami sa vzťahujú 
len na obstarávacie konania podľa tejto smernice, a teda sa nevzťahujú na obstarávacie 
konania pre množstvá pod prahovými hodnotami stanovenými v tejto smernici, ktoré sú 
upravené platnými vnútroštátnymi predpismi. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Na trhoch verejného obstarávania
v Únii vzniká silný trend hromadenia 
dopytu zo strany verejných obstarávateľov
s cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu 
vrátane nižších cien a transakčných 
nákladov a zlepšiť a sprofesionalizovať 
riadenie obstarávania. Možno to dosiahnuť 
tak, že sa nákupy rozdelia buď podľa počtu 
zúčastnených verejných obstarávateľov, 
alebo podľa objemu a hodnoty v čase. 
Hromadenie a centralizácia obstarávania 
by sa však mali dôkladne monitorovať, aby 
sa zamedzilo nadmernej koncentrácii 
kúpnej sily a tajným dohodám a aby sa 
zachovala transparentnosť a hospodárska 
súťaž, ako aj príležitosti prístupu na trh 
pre malé a stredné podniky.

(20) Na trhoch verejného obstarávania
v Únii vzniká silný trend hromadenia 
dopytu zo strany verejných obstarávateľov
s cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu 
vrátane nižších cien a transakčných 
nákladov a zlepšiť a sprofesionalizovať 
riadenie obstarávania. Možno to dosiahnuť 
tak, že sa nákupy rozdelia buď podľa počtu 
zúčastnených verejných obstarávateľov, 
alebo podľa objemu a hodnoty v čase. 
Hromadenie a centralizácia obstarávania 
by sa však mali dôkladne monitorovať, aby 
sa zamedzilo nadmernej koncentrácii 
kúpnej sily a tajným dohodám a aby sa 
zachovala transparentnosť a hospodárska 
súťaž, ako aj príležitosti prístupu na trh 
pre malé a stredné podniky. Komisia by
mala poskytovať členským štátom
a verejným obstarávateľom usmernenia
o požadovanom monitorovaní 
agregovaných a centralizovaných kúpach, 
aby sa zamedzilo nadmernej koncentrácii 
kúpnej sily a tajným dohodám. Takéto 
usmernenia by sa mali zabezpečiť 
prostredníctvom vykonávacieho aktu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Othmar Karas

Návrh smernice
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Nástroj rámcových dohôd sa používal 
vo veľkej miere a považuje sa za účinnú 
techniku obstarávania v celej Európe. Preto 
by sa mal zachovať v tej miere, ako 
doteraz. Je však potrebné objasniť niektoré 
pojmy, najmä podmienky používania 
rámcovej dohody verejnými 
obstarávateľmi, ktorí nie sú jej zmluvnou 
stranou.

(21) Nástroj rámcových dohôd sa používal 
vo veľkej miere a považuje sa za účinnú 
techniku obstarávania v celej Európe. Preto 
by sa mal zachovať v tej miere, ako 
doteraz. Je však potrebné objasniť niektoré 
pojmy, najmä podmienky používania 
rámcovej dohody verejnými 
obstarávateľmi, ktorí nie sú jej zmluvnou 
stranou. Podľa podmienok ustanovených
v článku 31 ods. 2 by sa malo povoliť 
rozšíriť rozsah oprávnených strán, ktoré 
je možné prizvať podľa rámcovej dohody.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Objektívne podmienky na 
stanovenie toho, ktoré hospodárske 
subjekty, ktoré sú zmluvnou stranou 
rámcovej dohody, by mali vykonať danú 
úlohu, ako sú tovary alebo služby určené 
na používanie fyzickými osobami, môžu 
zahŕňať potreby alebo voľbu príslušných 
fyzických osôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Vo väčšine členských štátov sa čoraz 
častejšie využívajú centralizované metódy 
obstarávania. . Centrálne obstarávacie 
inštitúcie sú zodpovedné za získavanie 
alebo zadávanie verejných 
zákaziek/uzatváranie rámcových dohôd pre 
ostatných verejných obstarávateľov. 
Vzhľadom na veľké objemy nákupov 
takéto metódy pomáhajú zvyšovať 
hospodársku súťaž a profesionalizovať 
verejné obstarávanie. Preto by sa mal
v Únii vymedziť pojem centrálnych 
obstarávacích inštitúcií činných pre 
verejných obstarávateľov bez toho, aby sa 
tým zabránilo pokračovaniu menej 
inštitucionalizovaného a systematického 
spoločného obstarávania alebo zavedenej 
praxe obrátiť sa na poskytovateľov služieb, 
ktorí pripravujú a riadia obstarávacie 
konania v mene verejného obstarávateľa
a na jeho účet. Mali by sa stanoviť pravidlá 
aj pre rozdelenie zodpovednosti za plnenie 
záväzkov podľa tejto smernice, a to aj
v prípade opravných prostriedkov, medzi 
centrálnou obstarávacou inštitúciou
a verejnými obstarávateľmi, ktorí 
obstarávajú od centrálnej obstarávacej 
inštitúcie alebo prostredníctvom nej. V 
prípade, že má táto inštitúcia výhradnú 
zodpovednosť za vykonávanie 
obstarávacích konaní, mala by byť 
výhradne a priamo zodpovedná aj za 
zákonnosť týchto konaní. V prípade, že 
verejný obstarávateľ vykonáva niektoré 
časti tohto konania, napríklad opätovné 
otvorenie hospodárskej súťaže podľa 
rámcovej dohody alebo udelenie 
jednotlivých zákaziek na základe 
dynamického nákupného systému, mal by 
byť aj naďalej zodpovedný za tie etapy, 
ktoré realizuje.

(24) Vo väčšine členských štátov sa čoraz 
častejšie využívajú centralizované metódy 
obstarávania. . Centrálne obstarávacie 
inštitúcie sú zodpovedné za získavanie 
alebo zadávanie verejných 
zákaziek/uzatváranie rámcových dohôd pre 
ostatných verejných obstarávateľov. 
Vzhľadom na veľké objemy nákupov 
takéto metódy pomáhajú zvyšovať
hospodársku súťaž a profesionalizovať 
verejné obstarávanie, hoci sa musí 
venovať osobitná pozornosť dostupnosti 
ktoréhokoľvek z takýchto konaní pre malé
a stredné podniky. Preto by sa mal v Únii 
vymedziť pojem centrálnych obstarávacích 
inštitúcií činných pre verejných 
obstarávateľov bez toho, aby sa tým 
zabránilo pokračovaniu menej 
inštitucionalizovaného a systematického 
spoločného obstarávania alebo zavedenej 
praxe obrátiť sa na poskytovateľov služieb, 
ktorí pripravujú a riadia obstarávacie 
konania v mene verejného obstarávateľa
a na jeho účet. Mali by sa stanoviť pravidlá 
aj pre rozdelenie zodpovednosti za plnenie 
záväzkov podľa tejto smernice, a to aj
v prípade opravných prostriedkov, medzi 
centrálnou obstarávacou inštitúciou
a verejnými obstarávateľmi, ktorí 
obstarávajú od centrálnej obstarávacej 
inštitúcie alebo prostredníctvom nej. V 
prípade, že má táto inštitúcia výhradnú 
zodpovednosť za vykonávanie 
obstarávacích konaní, mala by byť 
výhradne a priamo zodpovedná aj za 
zákonnosť týchto konaní. V prípade, že 
verejný obstarávateľ vykonáva niektoré 
časti tohto konania, napríklad opätovné 
otvorenie hospodárskej súťaže podľa 
rámcovej dohody alebo udelenie 
jednotlivých zákaziek na základe 
dynamického nákupného systému, mal by 
byť aj naďalej zodpovedný za tie etapy, 
ktoré realizuje.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia dvoch rokov by sa mala zaviesť 
všeobecná povinnosť používať 
elektronické komunikačné prostriedky pri 
každom obstarávacom konaní.

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia by sa mala zaviesť všeobecná 
povinnosť používať elektronické 
komunikačné prostriedky pri každom 
obstarávacom konaní.

Or. en

Odôvodnenie

Tento časový rámec je príliš nedostačujúci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Elektronické komunikačné prostriedky
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
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z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia dvoch rokov by sa mala zaviesť 
všeobecná povinnosť používať 
elektronické komunikačné prostriedky pri 
každom obstarávacom konaní.

z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia štyroch rokov by sa mala zaviesť 
všeobecná povinnosť používať 
elektronické komunikačné prostriedky pri 
každom obstarávacom konaní.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia dvoch rokov by sa mala zaviesť 
všeobecná povinnosť používať 
elektronické komunikačné prostriedky pri 
každom obstarávacom konaní.

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by sa preto 
malo podporovať.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia dvoch rokov by sa mala zaviesť 
všeobecná povinnosť používať 
elektronické komunikačné prostriedky pri 
každom obstarávacom konaní.

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia dvoch rokov by sa mala zaviesť 
všeobecná povinnosť používať 
elektronické komunikačné prostriedky pri 
každom obstarávacom konaní. Aby sa 
zabezpečila nepretržitá právna istota, tieto 
ustanovenia nemajú vplyv na existujúce 
podmienky na vnútroštátnej úrovni
o zverejňovaní informácií o zákazkách 
verejného obstarávania v prípade súm pod 
prahovými hodnotami stanovenými v tejto 
smernici.

Or. fr

Odôvodnenie

Celkový záväzok používať elektronické prostriedky komunikácie vo všetkých konaniach 
verejného obstarávania nemá vplyv na existujúce vnútroštátne pravidlá o zverejňovaní 
informácií o zákazkách verejného obstarávania v prípade súm, ktoré sú pod prahovými 
hodnotami stanovenými v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Bernadette Vergnaud
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Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia dvoch rokov by sa mala zaviesť 
všeobecná povinnosť používať 
elektronické komunikačné prostriedky pri 
každom obstarávacom konaní.

(25) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu postupov
a nástrojov na centralizované obstarávanie
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň 
by uľahčovalo harmonizáciu postupov
v celej Únii. Po uplynutí prechodného 
obdobia dvoch rokov by sa mala zaviesť 
všeobecná povinnosť používať 
elektronické komunikačné prostriedky pri 
každom obstarávacom konaní. Aby sa 
zabezpečila nepretržitá právna istota, tieto 
ustanovenia nemajú vplyv na existujúce 
podmienky na vnútroštátnej úrovni
o zverejňovaní informácií o zákazkách 
verejného obstarávania v prípade súm pod 
prahovými hodnotami stanovenými v tejto 
smernici.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) Členské štáty by sa mali podporovať
v používaní systému poukážok na služby, 
ktorý je novým účinným nástrojom na 
zabezpečovanie verejných služieb. Pre 
MSP je to veľmi prínosné, pretože sa 
systému poukážok na služby môžu 
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jednoducho zúčastňovať. Systém 
poukážok na služby poskytuje slobodu 
výberu občanovi, ktorý si môže vybrať 
poskytovateľa služby z niekoľkých 
alternatív. Systém poukážok na služby je 
prínosný aj pre orgány, keďže
v porovnaní s klasickým verejným 
obstarávaním je oveľa jednoduchšie 
zaviesť systém poukážok na služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Spoločné zadávanie verejných 
zákaziek verejnými obstarávateľmi
z rôznych členských štátov v súčasnosti 
naráža na špecifické právne problémy
s osobitným dôrazom na konflikty medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Napriek tomu, že v smernici 2004/18/ES 
sa implicitne schválilo spoločné 
cezhraničné verejné obstarávanie, v praxi 
niekoľko vnútroštátnych právnych 
systémov explicitne alebo implicitne 
vyhlásilo spoločné cezhraničné verejné 
obstarávanie za právne neisté alebo 
nemožné. Verejní obstarávatelia z rôznych 
členských štátov môžu mať záujem
o spoluprácu a spoločné zadávanie 
verejných zákaziek s cieľom získať 
maximálny úžitok z potenciálu 
vnútorného trhu z hľadiska úspor
z rozsahu a zdieľania rizík a prínosov,
a to nielen pre inovačné projekty s väčšou 
mierou rizika, než je jeden verejný 
obstarávateľ ochotný znášať. Preto by sa 
mali stanoviť nové pravidlá pre spoločné 
cezhraničné obstarávanie určujúce 
rozhodné právo tak, aby sa uľahčila 

vypúšťa sa
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spolupráca medzi verejnými 
obstarávateľmi na jednotnom trhu. 
Verejní obstarávatelia z rôznych 
členských štátoch môžu popritom na 
základe vnútroštátneho práva alebo práva 
Únie zriaďovať spoločné právne subjekty. 
Pre takúto formu spoločného 
obstarávania by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi musia 
umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie 
otvorené hospodárskej súťaži. Na tento 
účel musí byť možné predložiť ponuky, 
ktoré odrážajú rozmanitosť technických 
riešení, aby sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by sa preto mali formulovať 
takým spôsobom, aby sa zabránilo 
umelému zúženiu hospodárskej súťaže na 
základe požiadaviek, ktoré zvýhodňujú 
konkrétny hospodársky subjekt tým, že 
budú odrážať kľúčové charakteristiky 
tovarov, služieb alebo prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti umožňuje 
dosiahnuť tento cieľ tým najlepším 
spôsobom a podporuje inovácie. Tam, kde 
sa odkazuje na európsku normu alebo
v prípade, že takáto norma neexistuje, na 
národnú normu, musia verejní 
obstarávatelia posúdiť ponuky založené na 
rovnocenných ustanoveniach. 

(27) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi musia 
umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie 
otvorené hospodárskej súťaži. Na tento 
účel musí byť možné predložiť ponuky, 
ktoré odrážajú rozmanitosť technických 
riešení, aby sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by sa preto mali formulovať 
takým spôsobom, aby sa zabránilo 
umelému zúženiu hospodárskej súťaže na 
základe požiadaviek, ktoré zvýhodňujú 
konkrétny hospodársky subjekt tým, že 
budú odrážať kľúčové charakteristiky 
tovarov, služieb alebo prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti umožňuje 
dosiahnuť tento cieľ tým najlepším 
spôsobom a podporuje inovácie. Tam, kde 
sa odkazuje na európsku normu alebo
v prípade, že takáto norma neexistuje, na 
národnú normu, musia verejní 
obstarávatelia posúdiť ponuky založené na 
rovnocenných ustanoveniach. 
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Na preukázanie rovnocennosti možno 
uchádzačov požiadať, aby predložili 
dôkazy overené treťou stranou; v prípade, 
že hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto osvedčeniam alebo skúšobným 
protokolom, alebo ak nemá možnosť ich 
získať v stanovenej lehote, mal by mať 
možnosť predložiť aj iné vhodné dôkazové 
prostriedky, ako je technická dokumentácia 
výrobcu.

Na preukázanie rovnocennosti možno 
uchádzačov požiadať, aby predložili 
dôkazy overené treťou stranou; v prípade, 
že hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto osvedčeniam alebo skúšobným 
protokolom, alebo ak nemá možnosť ich 
získať v stanovenej lehote, mal by mať 
možnosť predložiť aj iné vhodné dôkazové 
prostriedky, ako je technická dokumentácia 
výrobcu. Aby sa nediskriminovali tí 
účastníci verejnej súťaže, ktorí investovali 
čas a peniaze do osvedčení alebo 
skúšobných protokolov, záťaž súvisiacu s
preukázaním rovnocennosti by mali 
znášať tí účastníci verejnej súťaže, ktorí 
vyžadujú rovnocennosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Wim van de Camp

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi musia 
umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie 
otvorené hospodárskej súťaži. Na tento 
účel musí byť možné predložiť ponuky, 
ktoré odrážajú rozmanitosť technických 
riešení, aby sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by sa preto mali formulovať 
takým spôsobom, aby sa zabránilo 
umelému zúženiu hospodárskej súťaže na 
základe požiadaviek, ktoré zvýhodňujú 
konkrétny hospodársky subjekt tým, že 
budú odrážať kľúčové charakteristiky 
tovarov, služieb alebo prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti umožňuje 

(27) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi musia 
umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie 
otvorené hospodárskej súťaži. Na tento 
účel musí byť možné predložiť ponuky, 
ktoré odrážajú rozmanitosť technických 
riešení, noriem a špecifikácií na trhu, aby 
sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by sa preto mali formulovať 
takým spôsobom, aby sa zabránilo 
umelému zúženiu hospodárskej súťaže na 
základe požiadaviek, ktoré zvýhodňujú 
konkrétny hospodársky subjekt tým, že 
budú odrážať kľúčové charakteristiky 
tovarov, služieb alebo prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka, 
alebo ktoré znevýhodňujú hospodárske 
subjekty na základe obchodného alebo 
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dosiahnuť tento cieľ tým najlepším 
spôsobom a podporuje inovácie. Tam, kde 
sa odkazuje na európsku normu alebo
v prípade, že takáto norma neexistuje, na 
národnú normu, musia verejní 
obstarávatelia posúdiť ponuky založené na 
rovnocenných ustanoveniach. 
Na preukázanie rovnocennosti možno 
uchádzačov požiadať, aby predložili 
dôkazy overené treťou stranou; v prípade, 
že hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto osvedčeniam alebo skúšobným 
protokolom, alebo ak nemá možnosť ich 
získať v stanovenej lehote, mal by mať 
možnosť predložiť aj iné vhodné dôkazové 
prostriedky, ako je technická dokumentácia 
výrobcu.

rozvojového modelu aj v súvislosti
s normami alebo špecifikáciami 
zavedenými v danom riešení alebo službe. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti umožňuje 
dosiahnuť tento cieľ tým najlepším 
spôsobom a podporuje inovácie. Tam, kde 
sa odkazuje na európsku normu alebo
v prípade, že takáto norma neexistuje, na 
národnú normu, musia verejní 
obstarávatelia rovnako posúdiť ponuky 
založené na rovnocenných ustanoveniach. 
Na preukázanie rovnocennosti možno 
uchádzačov požiadať, aby predložili 
dôkazy overené treťou stranou; v prípade, 
že hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto osvedčeniam alebo skúšobným 
protokolom, alebo ak nemá možnosť ich 
získať v stanovenej lehote, mal by mať 
možnosť predložiť aj iné vhodné dôkazové 
prostriedky, ako je technická dokumentácia 
výrobcu. Verejní obstarávatelia musia byť 
schopní odôvodniť každé rozhodnutie, že
v danom prípade rovnocennosť 
neexistuje.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže vláda patrí k najväčším nákupcom vo všetkých členských štátoch, verejné obstarávanie 
vytvára značné trhové príležitosti pre hospodárske subjekty v celej Európe. S cieľom čo 
najlepšie podporiť inovácie, vytváranie pracovných miest a rast sa však verejné obstarávanie 
musí uskutočňovať spôsobom, ktorý je nediskriminačný a technologicky neutrálny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi musia 

(27) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi musia 
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umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie 
otvorené hospodárskej súťaži. Na tento 
účel musí byť možné predložiť ponuky, 
ktoré odrážajú rozmanitosť technických 
riešení, aby sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by sa preto mali formulovať 
takým spôsobom, aby sa zabránilo
umelému zúženiu hospodárskej súťaže na 
základe požiadaviek, ktoré zvýhodňujú 
konkrétny hospodársky subjekt tým, že 
budú odrážať kľúčové charakteristiky 
tovarov, služieb alebo prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti umožňuje 
dosiahnuť tento cieľ tým najlepším 
spôsobom a podporuje inovácie. Tam, kde 
sa odkazuje na európsku normu alebo
v prípade, že takáto norma neexistuje, na 
národnú normu, musia verejní 
obstarávatelia posúdiť ponuky založené na 
rovnocenných ustanoveniach. 
Na preukázanie rovnocennosti možno 
uchádzačov požiadať, aby predložili 
dôkazy overené treťou stranou; v prípade, 
že hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto osvedčeniam alebo skúšobným 
protokolom, alebo ak nemá možnosť ich 
získať v stanovenej lehote, mal by mať 
možnosť predložiť aj iné vhodné dôkazové 
prostriedky, ako je technická dokumentácia 
výrobcu.

umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie 
otvorené hospodárskej súťaži. Na tento 
účel musí byť možné predložiť ponuky, 
ktoré odrážajú rozmanitosť technických 
riešení, noriem a špecifikácií na trhu, aby 
sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by preto mali zabrániť
umelému zúženiu hospodárskej súťaže na 
základe požiadaviek, ktoré zvýhodňujú 
konkrétny hospodársky subjekt tým, že 
budú odrážať kľúčové charakteristiky 
tovarov, služieb alebo prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka, 
alebo ktoré znevýhodňujú hospodárske 
subjekty na základe obchodného alebo 
rozvojového modelu, alebo na základe 
osobitných noriem alebo špecifikácií 
zavedených v danom riešení alebo službe. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti tieto 
problémy obchádza a podporuje inovácie. 
Tam, kde sa odkazuje na európsku normu 
alebo v prípade, že takáto norma 
neexistuje, na národnú normu, musia 
verejní obstarávatelia rovnako posúdiť 
ponuky založené na rovnocenných 
ustanoveniach. Na preukázanie 
rovnocennosti možno uchádzačov 
požiadať, aby predložili dôkazy overené 
treťou stranou. V prípade, že hospodársky 
subjekt nemá prístup k príslušným
osvedčeniam alebo skúšobným 
protokolom, alebo ak nemá možnosť ich 
získať v stanovenej lehote, mal by mať 
možnosť predložiť aj iné vhodné dôkazové 
prostriedky, ako je technická dokumentácia 
výrobcu. Vo všetkých prípadoch musia 
byť zmluvné orgány schopné poskytnúť 
odôvodnenie neudelenia rovnocennosti.

Or. en

Odôvodnenie

Verejné obstarávanie vytvára podstatné trhové príležitosti pre hospodárske subjekty v celej 
Európe. S cieľom čo najlepšie podporiť inovácie, vytváranie pracovných miest a rast sa 
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verejné obstarávanie musí uskutočňovať spôsobom, ktorý je nediskriminačný a technologicky 
neutrálny.  Rovnaké podmienky umožňujúce hospodárskym subjektom rovnakú hospodársku 
súťaž, bez ohľadu na rozvoj alebo obchodný model či výber normy alebo špecifikácie, 
zabezpečujú, že sa do verejných súťaží môže zapojiť široké spektrum hospodárskych 
subjektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Verejní obstarávatelia, ktorí chcú 
obstarávať práce, tovary alebo služby 
so špecifickými environmentálnymi, 
sociálnymi alebo inými charakteristikami, 
by mali mať možnosť odkazovať na 
konkrétne značky, ako je európska 
environmentálna značka, (viac)národné 
environmentálne označenia alebo 
akékoľvek iné označenia za predpokladu, 
že požiadavky na označovanie súvisia
s predmetom zákazky, ako je opis výrobku
a jeho prezentácia vrátane požiadaviek 
týkajúcich sa balenia. Okrem toho je 
nevyhnutné, aby boli tieto požiadavky 
vypracované a prijaté na základe 
objektívne overiteľných kritérií za použitia 
postupu, ktorého sa subjekty, ako sú 
orgány štátne správy, spotrebitelia, 
výrobcovia, distribútori a environmentálne 
organizácie, môžu zúčastniť, a aby bola 
táto značka prístupná a dostupná pre všetky 
zainteresované strany.

(28) Verejní obstarávatelia, ktorí chcú 
obstarávať práce, tovary alebo služby 
so špecifickými environmentálnymi, 
sociálnymi alebo inými charakteristikami, 
by mali mať možnosť odkazovať na 
konkrétne značky, ako je európska 
environmentálna značka, (viac)národné 
environmentálne označenia alebo 
akékoľvek iné označenia za predpokladu, 
že požiadavky na označovanie súvisia
s predmetom zákazky, ako je opis výrobku
a jeho prezentácia vrátane požiadaviek 
týkajúcich sa balenia a výrobného procesu. 
Okrem toho je nevyhnutné, aby boli tieto 
požiadavky vypracované a prijaté na 
základe objektívne overiteľných kritérií za 
použitia postupu, ktorého sa subjekty, ako 
sú orgány štátne správy, spotrebitelia, 
výrobcovia, distribútori, odbory
a environmentálne organizácie, môžu 
zúčastniť, a aby bola táto značka prístupná
a dostupná pre všetky zainteresované 
strany.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Verejní obstarávatelia, ktorí chcú 
obstarávať práce, tovary alebo služby 
so špecifickými environmentálnymi, 
sociálnymi alebo inými charakteristikami, 
by mali mať možnosť odkazovať na 
konkrétne značky, ako je európska 
environmentálna značka, (viac)národné 
environmentálne označenia alebo 
akékoľvek iné označenia za predpokladu, 
že požiadavky na označovanie súvisia
s predmetom zákazky, ako je opis výrobku
a jeho prezentácia vrátane požiadaviek 
týkajúcich sa balenia. Okrem toho je 
nevyhnutné, aby boli tieto požiadavky 
vypracované a prijaté na základe 
objektívne overiteľných kritérií za použitia 
postupu, ktorého sa subjekty, ako sú 
orgány štátne správy, spotrebitelia, 
výrobcovia, distribútori a environmentálne 
organizácie, môžu zúčastniť, a aby bola 
táto značka prístupná a dostupná pre všetky 
zainteresované strany.

(28) Verejní obstarávatelia, ktorí chcú 
obstarávať práce, tovary alebo služby 
so špecifickými environmentálnymi, 
sociálnymi alebo inými charakteristikami, 
by mali mať možnosť odkazovať na 
konkrétne sociálne a environmentálne 
značky, ako je európska environmentálna 
značka, (viac)národné environmentálne 
označenia alebo akékoľvek iné označenia 
za predpokladu, že požiadavky na 
označovanie súvisia s predmetom zákazky, 
ako je opis výrobku a jeho prezentácia 
vrátane požiadaviek týkajúcich sa balenia. 
Okrem toho je nevyhnutné, aby boli tieto 
požiadavky vypracované a prijaté na 
základe objektívne overiteľných kritérií za 
použitia postupu, ktorého sa subjekty, ako 
sú orgány štátne správy, spotrebitelia, 
výrobcovia, odbory, distribútori
a environmentálne organizácie, môžu 
zúčastniť, a aby bola táto značka prístupná
a dostupná pre všetky zainteresované 
strany.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Pri každom obstarávaní je 
nevyhnutné, aby verejní obstarávatelia 
zabezpečili, že výrobky, služby a práce, 
ktoré sú predmetom zákazky, spĺňajú 
požiadavky právnych predpisov o ochrane 
údajov. V záujme zabezpečenia
a preukázania ochrany práv a slobôd 
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dotknutých osôb v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov by mali 
uchádzači prijať vnútorné politiky
a vykonávať príslušné technické
a organizačné opatrenia v čase návrhu na
spracovanie osobných údajov (špecificky 
navrhnutá ochrana údajov).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) S cieľom podporovať účasť malých
a stredných podnikov (MSP) na trhu 
verejného obstarávania by sa verejní 
obstarávatelia mali podnecovať, aby 
zákazky rozdeľovali na viacero častí a, ak 
tak neurobia, mali by mať povinnosť 
uviesť príslušné dôvody. Ak sa zákazka 
rozdelí na viacero častí, verejní 
obstarávatelia môžu, napríklad v záujme 
ochrany hospodárskej súťaže alebo 
zaistenia bezpečnosti dodávok, obmedziť 
počet častí, na ktoré môže hospodársky 
subjekt predložiť ponuku; môžu obmedziť 
aj počet častí, ktoré možno zadať 
ktorémukoľvek jednému uchádzačovi.

(30) S cieľom podporovať účasť malých
a stredných podnikov (MSP) na trhu 
verejného obstarávania by sa verejní 
obstarávatelia mali podnecovať, aby 
zákazky rozdeľovali na viacero častí. Ak sa 
zákazka rozdelí na viacero častí, verejní 
obstarávatelia môžu, napríklad v záujme 
ochrany hospodárskej súťaže alebo 
zaistenia bezpečnosti dodávok, obmedziť 
počet častí, na ktoré môže hospodársky 
subjekt predložiť ponuku; môžu obmedziť 
aj počet častí, ktoré možno zadať 
ktorémukoľvek jednému uchádzačovi.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatňujúca alebo vysvetľujúca zásada vytvára väčšiu právnu neistotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) S cieľom podporovať účasť malých
a stredných podnikov (MSP) na trhu 
verejného obstarávania by sa verejní 
obstarávatelia mali podnecovať, aby 
zákazky rozdeľovali na viacero častí a, ak 
tak neurobia, mali by mať povinnosť 
uviesť príslušné dôvody. Ak sa zákazka 
rozdelí na viacero častí, verejní 
obstarávatelia môžu, napríklad v záujme 
ochrany hospodárskej súťaže alebo 
zaistenia bezpečnosti dodávok, obmedziť 
počet častí, na ktoré môže hospodársky 
subjekt predložiť ponuku; môžu obmedziť 
aj počet častí, ktoré možno zadať 
ktorémukoľvek jednému uchádzačovi.

(30) Verejné obstarávanie by sa malo 
prispôsobiť potrebám MSP. Verejní 
obstarávatelia by mali využívať kódex 
osvedčených postupov, ktorý poskytuje 
usmernenie o tom, ako môžu uplatňovať 
rámec verejného obstarávania na 
uľahčenie prístupu MSP. S cieľom 
podporovať účasť malých a stredných 
podnikov (MSP) na trhu verejného 
obstarávania by verejní obstarávatelia mali
zvážiť najmä rozdelenie zákaziek na 
viacero častí a zabezpečiť transparentný 
prístup k informáciám o dôvodoch, ak tak 
urobia alebo neurobia. Členské štáty by 
mali zaviesť opatrenia na podporu 
prístupu MSP k verejnému obstarávaniu, 
predovšetkým zlepšením informovanosti
a usmernení týkajúcich sa verejnej súťaže
a nových príležitostí, ktoré ponúka 
modernizovaný právny rámec EÚ, a na 
výmenu osvedčených postupov
a organizáciu odbornej prípravy
a podujatí s účasťou verejných 
obstarávateľov a MSP.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že existuje jasná potreba podporovať prístup MSP k verejnému obstarávaniu, 
predstavuje úplná povinnosť verejných obstarávateľov rozdeliť zákazky na viacero časti zlý 
prístup. Okrem toho je pravdepodobné, že budú mať verejní obstarávatelia možnosť obmedziť 
počet častí, ktoré sa zadajú jednotlivým dodávateľom, bude to v neprospech výnosných 
inovačných alebo inak konkurenčných MSP, a bude vážne hroziť zneužívanie s cieľom 
diskriminácie „nezasvätených osôb“. Uprednostňujú sa miernejšie opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) S cieľom podporovať účasť malých
a stredných podnikov (MSP) na trhu 
verejného obstarávania by sa verejní 
obstarávatelia mali podnecovať, aby 
zákazky rozdeľovali na viacero častí a, ak 
tak neurobia, mali by mať povinnosť 
uviesť príslušné dôvody. Ak sa zákazka 
rozdelí na viacero častí, verejní 
obstarávatelia môžu, napríklad v záujme 
ochrany hospodárskej súťaže alebo 
zaistenia bezpečnosti dodávok, obmedziť 
počet častí, na ktoré môže hospodársky 
subjekt predložiť ponuku; môžu obmedziť 
aj počet častí, ktoré možno zadať 
ktorémukoľvek jednému uchádzačovi.

(30) S cieľom podporovať účasť malých
a stredných podnikov (MSP) na trhu 
verejného obstarávania a najmä v prípade 
výrobkov, ktoré si vyžadujú kvalitu pre 
blaho ľudí, ako sú napríklad potraviny 
pre pasívnych spotrebiteľov
v nemocniciach, školách, pri starostlivosti
o deti a staršie osoby, by sa verejní 
obstarávatelia mali podnecovať, aby 
zákazky rozdeľovali na viacero častí a, ak 
tak neurobia, mali by mať povinnosť 
uviesť príslušné dôvody. Ak sa zákazka 
rozdelí na viacero častí, verejní 
obstarávatelia môžu, napríklad v záujme 
ochrany hospodárskej súťaže alebo 
zaistenia bezpečnosti dodávok, obmedziť 
počet častí, na ktoré môže hospodársky 
subjekt predložiť ponuku; môžu obmedziť 
aj počet častí, ktoré možno zadať 
ktorémukoľvek jednému uchádzačovi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Mnohé hospodárske subjekty a 
v neposlednom rade aj MSP sa 
domnievajú, že hlavnou prekážkou ich 
účasti na verejnom obstarávaní je 
administratívna záťaž vyplývajúca
z potreby predložiť veľké množstvo 
osvedčení alebo iných dokumentov 
týkajúcich sa kritérií vylúčenia
a podmienok účasti. Obmedzenie takýchto 
požiadaviek, napríklad prostredníctvom 
vlastných vyhlásení, by mohlo viesť
k značnému zjednodušeniu v prospech 

(32) Mnohé hospodárske subjekty a 
v neposlednom rade aj MSP sa 
domnievajú, že hlavnou prekážkou ich 
účasti na verejnom obstarávaní je 
administratívna záťaž vyplývajúca
z potreby predložiť veľké množstvo 
osvedčení alebo iných dokumentov 
týkajúcich sa kritérií vylúčenia
a podmienok účasti. Obmedzenie takýchto 
požiadaviek, napríklad prostredníctvom 
čestných vyhlásení vrátane vyhlásení 
preukazujúcich dodržiavanie pravidiel
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verejných obstarávateľov aj hospodárskych 
subjektov. Uchádzač, ktorému bola 
zákazka zadaná, by však mal byť povinný 
poskytnúť príslušné dôkazy a verejní 
obstarávatelia by nemali uzatvárať zákazky
s uchádzačmi, ktorí tak neurobia. Ďalšie 
zjednodušenie možno dosiahnuť 
prostredníctvom štandardizovaných 
dokumentov, ako je európsky pas 
verejného obstarávania, ktoré by mali 
uznávať všetci verejní obstarávatelia
a ktoré by sa mali medzi hospodárskymi 
subjektmi, najmä MSP, propagovať, keďže 
im môžu do veľkej miery znížiť 
administratívnu záťaž.

a noriem v oblasti zdravia a verejnej 
bezpečnosti, ako aj sociálnej ochrany
a pracovných noriem by mohlo viesť
k značnému zjednodušeniu v prospech 
verejných obstarávateľov aj hospodárskych 
subjektov. Uchádzač, ktorému bola 
zákazka zadaná, by však mal byť povinný 
poskytnúť príslušné dôkazy a verejní 
obstarávatelia by nemali uzatvárať zákazky
s uchádzačmi, ktorí tak neurobia. Ďalšie 
zjednodušenie možno dosiahnuť 
prostredníctvom štandardizovaných 
dokumentov, ako je európsky pas 
verejného obstarávania, ktoré by mali 
uznávať všetci verejní obstarávatelia
a ktoré by sa mali medzi hospodárskymi 
subjektmi, najmä MSP, propagovať, keďže 
im môžu do veľkej miery znížiť 
administratívnu záťaž.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Tvorba pracovných miest do veľkej 
miery závisí od malých a stredných 
podnikov. MSP sú schopné ponúkať nové
a udržateľné pracovné miesta aj v čase 
hospodárskej krízy. Keďže verejné orgány 
využívajú približne 18 % HDP na verejné 
obstarávanie, tento legislatívny režim má 
výrazný vplyv na schopnosť MSP ďalej 
vytvárať nové pracovné miesta. Verejné 
zákazky by sa preto čo najviac mali 
sprístupniť aj pre MSP, a to nad aj pod 
hranicami definovanými v tejto smernici. 
Okrem osobitných nástrojov, ktoré sú 
upravené tak, aby rozširovali účasť MSP 
na trhu verejného obstarávania, by sa 
mali členské štáty a verejní obstarávatelia 
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dôrazne nabádať k tomu, aby vytvárali 
stratégie verejného obstarávania 
zohľadňujúce MSP. Komisia zverejnila 
pracovný dokument útvarov Komisie
s názvom Európsky kódex osvedčených 
postupov na uľahčenie prístupu MSP
k zákazkám verejného obstarávania (SEC 
(2008)COM 2193), ktorého cieľom je 
pomôcť členským štátom pri vytváraní 
vnútroštátnych stratégií, programov
a akčných plánov na zlepšenie účasti 
MSP na týchto trhoch. Účinná politika 
verejného obstarávania musí byť 
jednotná. Vnútroštátne, regionálne
a miestne orgány musia prísne 
uplatňovať pravidlá stanovené v tejto 
smernici a na druhej strane, vykonávanie 
všeobecných politík určených na podporu 
prístupu MSP na trhy verejného 
obstarávania zostáva aj naďalej 
mimoriadne dôležité, najmä z hľadiska 
tvorby pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Verejní obstarávatelia by mali
mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych alebo sociálnych 

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Verejní obstarávatelia by mali 
mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych, pracovných alebo 
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záväzkov vrátane pravidiel týkajúcich sa 
dostupnosti pre osoby s postihnutím alebo 
iných foriem závažného odborného 
pochybenia, ako je porušovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže alebo práv duševného 
vlastníctva.

sociálnych záväzkov vrátane pravidiel 
týkajúcich sa pracovných podmienok, 
kolektívnych zmlúv a dostupnosti pre 
osoby s postihnutím alebo iných foriem 
závažného odborného pochybenia, ako je 
porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže 
alebo práv duševného vlastníctva.

Or. en

Odôvodnenie

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included  in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Verejní obstarávatelia by mali 
mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych alebo sociálnych 
záväzkov vrátane pravidiel týkajúcich sa 
dostupnosti pre osoby s postihnutím alebo 

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Verejní obstarávatelia by mali 
mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych alebo sociálnych 
záväzkov či záväzkov súvisiacich so 
zabezpečením dobrých životných 
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iných foriem závažného odborného 
pochybenia, ako je porušovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže alebo práv duševného 
vlastníctva.

podmienok zvierat vrátane pravidiel 
týkajúcich sa dostupnosti pre osoby
s postihnutím alebo iných foriem 
závažného odborného pochybenia, ako je 
porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže 
alebo práv duševného vlastníctva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Verejní obstarávatelia by mali 
mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych alebo sociálnych 
záväzkov vrátane pravidiel týkajúcich sa 
dostupnosti pre osoby s postihnutím alebo 
iných foriem závažného odborného 
pochybenia, ako je porušovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže alebo práv duševného 
vlastníctva.

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Verejní obstarávatelia by mali 
mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych, pracovných alebo 
sociálnych záväzkov vrátane pravidiel 
týkajúcich sa pracovných podmienok, 
dostupnosti pre osoby s postihnutím alebo 
iných foriem závažného odborného 
pochybenia, ako je porušovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže alebo práv duševného 
vlastníctva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Hospodárske subjekty by však mali 
mať možnosť prijímať opatrenia na 
zaistenie súladu zamerané na nápravu 
dôsledkov akýchkoľvek trestných činov 
alebo pochybenia a na účinné 
predchádzanie ďalším prípadom 
nesprávneho konania. Medzi tieto 
opatrenia môžu patriť najmä personálne
a organizačné opatrenia, ako je prerušenie 
všetkých prepojení na osoby alebo 
organizácie zapojené do nesprávneho 
konania, vhodné opatrenia na reorganizáciu 
personálu, realizácia systémov hlásení
a kontroly, vytvorenie štruktúry interného 
auditu na sledovanie súladu a prijatie 
interných pravidiel zodpovednosti
a náhrady. Ak takéto opatrenia poskytujú 
dostatočné záruky, príslušný hospodársky 
subjekt by už nemal byť vylúčený 
na základe týchto dôvodov. Hospodárske 
subjekty by mali mať možnosť požadovať, 
aby verejní obstarávatelia preskúmali 
plnenie opatrení, ktoré boli prijaté so 
zreteľom na možné prijatie do 
obstarávacieho konania.

(35) Hospodárske subjekty by však mali 
mať možnosť prijímať opatrenia na 
zaistenie súladu zamerané na nápravu 
dôsledkov akýchkoľvek trestných činov 
alebo pochybenia a na účinné 
predchádzanie ďalším prípadom 
nesprávneho konania. Medzi tieto 
opatrenia môžu patriť najmä personálne
a organizačné opatrenia, ako je prerušenie 
všetkých prepojení na osoby alebo 
organizácie zapojené do nesprávneho 
konania, vhodné opatrenia na reorganizáciu 
personálu, realizácia systémov hlásení
a kontroly, vytvorenie štruktúry interného 
auditu na sledovanie súladu a prijatie 
interných pravidiel zodpovednosti
a náhrady. Ak takéto opatrenia poskytujú 
dostatočné záruky, príslušný hospodársky 
subjekt by už nemal byť vylúčený 
na základe týchto dôvodov. Hospodárske 
subjekty by mali mať možnosť požadovať, 
aby verejní obstarávatelia preskúmali 
plnenie opatrení, ktoré boli prijaté so 
zreteľom na možné prijatie do 
obstarávacieho konania. Maximálne 
obdobie vylúčenia hospodárskeho 
subjektu by malo byť 10 rokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Verejní obstarávatelia môžu 
vyžadovať, aby sa počas realizácie verejnej 
zákazky uplatňovali opatrenia alebo 

(36) Verejní obstarávatelia môžu 
vyžadovať, aby sa počas realizácie verejnej 
zákazky uplatňovali opatrenia alebo 
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schémy environmentálneho riadenia. 
Schémy environmentálneho riadenia, či už 
sú zaregistrované v rámci nástrojov Únie 
ako nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1221/2009
z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti 
organizácií v schéme Spoločenstva pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS)19 alebo nie, môžu preukázať, že 
hospodársky subjekt má technickú 
spôsobilosť na plnenie zákazky. Opis 
opatrení vykonaných hospodárskym 
subjektom na zabezpečenie rovnakej 
úrovne ochrany životného prostredia by sa 
mal uznať ako forma dôkazu a alternatíva
k registračným schémam 
environmentálneho riadenia v prípade, že 
hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto registračným schémam 
environmentálneho riadenia alebo nemá 
možnosť získať ich v stanovenej lehote.

schémy environmentálneho riadenia. 
Schémy environmentálneho riadenia, či už 
sú zaregistrované v rámci nástrojov Únie 
ako nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1221/2009
z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti 
organizácií v schéme Spoločenstva pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS)19 alebo nie, môžu preukázať, že 
hospodársky subjekt má technickú 
spôsobilosť na plnenie zákazky. Opis 
opatrení vykonaných hospodárskym 
subjektom na zabezpečenie rovnakej 
úrovne ochrany životného prostredia
a dobrých životných podmienok zvierat by 
sa mal uznať ako forma dôkazu
a alternatíva k registračným schémam 
environmentálneho riadenia v prípade, že 
hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto registračným schémam 
environmentálneho riadenia alebo nemá 
možnosť získať ich v stanovenej lehote.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Tieto kritériá 
by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám, napr. ak 
sú vybrané kritériá na vyhodnotenie ponúk 
spojené s výrobným procesom. Výsledkom 

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Tieto kritériá 
by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, a zároveň 
zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia 
mohli vyžadovať vysoko kvalitné práce, 
tovar a služby, ktoré optimálne vyhovujú 
ich potrebám, napr. ak sú vybrané kritériá 
na vyhodnotenie ponúk spojené
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je, že verejní obstarávatelia by mali mať 
možnosť prijať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“ alebo „najnižšiu 
cenu“, pričom vezmú do úvahy, že
v poslednom prípade môžu voľne stanoviť 
zodpovedajúce normy kvality pomocou 
technických špecifikácií alebo podmienok 
plnenia zákazky.

s výrobným procesom.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným postupom by malo byť zabezpečiť čo najlepší pomer medzi kvalitou a cenou alebo 
inými slovami, ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Iné kritériá, ako napríklad najnižšie 
náklady, nie sú potrebné, keďže v ekonomicky najvýhodnejšej ponuke je už začlenené 
kritérium ceny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Tieto kritériá 
by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám, napr. ak 
sú vybrané kritériá na vyhodnotenie ponúk 
spojené s výrobným procesom. Výsledkom 
je, že verejní obstarávatelia by mali mať 
možnosť prijať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“ alebo „najnižšiu 
cenu“, pričom vezmú do úvahy, že
v poslednom prípade môžu voľne stanoviť 

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Tieto kritériá 
by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám, napr. ak 
sú vybrané kritériá na vyhodnotenie ponúk 
spojené s výrobným procesom. Výsledkom 
je, že verejní obstarávatelia by si mali 
vybrať „ekonomicky najvýhodnejšiu 
ponuku“. Vo výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ 
sa to týka vysoko štandardizovaných 
výrobkov, by mali mať verejní 
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zodpovedajúce normy kvality pomocou 
technických špecifikácií alebo podmienok 
plnenia zákazky.

obstarávatelia možnosť uplatniť ako 
jediné kritérium najnižšiu cenu alebo 
najnižšie náklady, pričom vezmú do 
úvahy, že môžu voľne stanoviť 
zodpovedajúce normy kvality pomocou 
technických špecifikácií alebo podmienok 
plnenia zákazky.

Or. de

Odôvodnenie

Kritérium „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“ už dokázalo svoju hodnotu v praxi ako 
ústredné kritérium, ktoré zahŕňa kvalitatívne, environmentálne a sociálne aspekty, cenu
a náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Tieto kritériá 
by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám, napr. ak 
sú vybrané kritériá na vyhodnotenie ponúk 
spojené s výrobným procesom. Výsledkom 
je, že verejní obstarávatelia by mali mať 
možnosť prijať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“ alebo „najnižšiu 
cenu“, pričom vezmú do úvahy, že
v poslednom prípade môžu voľne stanoviť 
zodpovedajúce normy kvality pomocou 
technických špecifikácií alebo podmienok 
plnenia zákazky.

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Tieto kritériá 
by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám, napr. ak 
sú vybrané kritériá na vyhodnotenie ponúk 
spojené s výrobným procesom. Výsledkom 
je, že verejní obstarávatelia by mali mať 
možnosť prijať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“, pričom vezmú do 
úvahy, že v poslednom prípade môžu 
voľne stanoviť zodpovedajúce normy 
kvality pomocou technických špecifikácií 
alebo podmienok plnenia zákazky.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Tieto kritériá 
by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám, napr. ak 
sú vybrané kritériá na vyhodnotenie 
ponúk spojené s výrobným procesom.
Výsledkom je, že verejní obstarávatelia by 
mali mať možnosť prijať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“ alebo „najnižšiu 
cenu“, pričom vezmú do úvahy, že
v poslednom prípade môžu voľne stanoviť 
zodpovedajúce normy kvality pomocou 
technických špecifikácií alebo podmienok 
plnenia zákazky.

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Takéto
kritériá by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám. 
Výsledkom je, že verejní obstarávatelia by 
mali mať možnosť prijať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“ alebo „najnižšiu 
cenu“ v prípade štandardizovaných 
tovarov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Keď sa verejní obstarávatelia (38) Keď verejní obstarávatelia zadajú
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rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, musia 
stanoviť kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
na základe ktorých budú posudzovať 
uchádzačov s cieľom určiť, ktorý z nich 
ponúka najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou. Určenie týchto kritérií závisí od 
predmetu zákazky, pretože kritériá musia 
umožňovať posúdenie úrovne plnenia 
ponúkanej každým z uchádzačov
z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je 
vymedzený v technických špecifikáciách,
a zmeranie pomeru medzi kvalitou a cenou 
pre každú ponuku. Vybrané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk by verejného 
obstarávateľa ďalej nemali oprávňovať na 
neobmedzenú voľnosť výberu a mala by sa 
nimi zaisťovať možnosť účinnej 
hospodárskej súťaže a mali by ich 
sprevádzať požiadavky, ktoré umožňujú 
efektívne overenie informácií, ktoré 
poskytli uchádzači.

zákazku na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky, musia stanoviť 
kritériá na vyhodnotenie ponúk, na základe 
ktorých budú posudzovať uchádzačov
s cieľom určiť, ktorý z nich ponúka 
najlepší pomer medzi kvalitou a cenou. 
Určenie týchto kritérií závisí od predmetu 
zákazky, pretože kritériá musia umožňovať 
posúdenie úrovne plnenia ponúkanej 
každým z uchádzačov z hľadiska predmetu 
zákazky, ktorý je vymedzený
v technických špecifikáciách, a zmeranie 
pomeru medzi kvalitou a cenou pre každú 
ponuku. Vybrané kritéria na vyhodnotenie 
ponúk by verejného obstarávateľa ďalej 
nemali oprávňovať na neobmedzenú 
voľnosť výberu a mala by sa nimi 
zaisťovať možnosť účinnej hospodárskej 
súťaže a mali by ich sprevádzať 
požiadavky, ktoré umožňujú efektívne 
overenie informácií, ktoré poskytli 
uchádzači.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Keď sa verejní obstarávatelia
rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,
musia stanoviť kritériá na vyhodnotenie 
ponúk, na základe ktorých budú 
posudzovať uchádzačov s cieľom určiť, 
ktorý z nich ponúka najlepší pomer medzi 
kvalitou a cenou. Určenie týchto kritérií 
závisí od predmetu zákazky, pretože 
kritériá musia umožňovať posúdenie 
úrovne plnenia ponúkanej každým
z uchádzačov z hľadiska predmetu 
zákazky, ktorý je vymedzený

(38) Verejní obstarávatelia musia stanoviť 
kritériá na vyhodnotenie ponúk, na základe 
ktorých budú posudzovať uchádzačov
s cieľom určiť, ktorý z nich ponúka 
najlepší pomer medzi kvalitou a cenou. 
Určenie týchto kritérií závisí od predmetu 
zákazky, pretože kritériá musia umožňovať 
posúdenie úrovne plnenia ponúkanej 
každým z uchádzačov z hľadiska predmetu 
zákazky, ktorý je vymedzený
v technických špecifikáciách, a zmeranie 
pomeru medzi kvalitou a cenou pre každú 
ponuku. Vybrané kritéria na vyhodnotenie 
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v technických špecifikáciách, a zmeranie 
pomeru medzi kvalitou a cenou pre každú 
ponuku. Vybrané kritéria na vyhodnotenie 
ponúk by verejného obstarávateľa ďalej 
nemali oprávňovať na neobmedzenú 
voľnosť výberu a mala by sa nimi
zaisťovať možnosť účinnej hospodárskej 
súťaže a mali by ich sprevádzať 
požiadavky, ktoré umožňujú efektívne 
overenie informácií, ktoré poskytli 
uchádzači.

ponúk by mali zaisťovať možnosť účinnej
a spravodlivej hospodárskej súťaže a mali 
by ich sprevádzať požiadavky, ktoré 
umožňujú efektívne overenie informácií, 
ktoré poskytli uchádzači.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Keď sa verejní obstarávatelia 
rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, musia 
stanoviť kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
na základe ktorých budú posudzovať 
uchádzačov s cieľom určiť, ktorý z nich 
ponúka najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou. Určenie týchto kritérií závisí od 
predmetu zákazky, pretože kritériá musia 
umožňovať posúdenie úrovne plnenia 
ponúkanej každým z uchádzačov
z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je 
vymedzený v technických špecifikáciách,
a zmeranie pomeru medzi kvalitou a cenou 
pre každú ponuku. Vybrané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk by verejného 
obstarávateľa ďalej nemali oprávňovať na 
neobmedzenú voľnosť výberu a mala by sa 
nimi zaisťovať možnosť účinnej 
hospodárskej súťaže a mali by ich 
sprevádzať požiadavky, ktoré umožňujú 
efektívne overenie informácií, ktoré 
poskytli uchádzači.

(38) Keď sa verejní obstarávatelia 
rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, musia 
stanoviť kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
na základe ktorých budú posudzovať 
uchádzačov s cieľom určiť, ktorý z nich 
ponúka najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou. Určenie týchto kritérií závisí od 
predmetu zákazky, pretože kritériá musia 
umožňovať posúdenie úrovne plnenia 
ponúkanej každým z uchádzačov
z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je 
vymedzený v technických špecifikáciách,
a zmeranie pomeru medzi kvalitou a cenou 
pre každú ponuku. Vybrané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk by verejného 
obstarávateľa ďalej nemali oprávňovať na 
neobmedzenú voľnosť výberu a mala by sa 
nimi zaisťovať možnosť účinnej 
hospodárskej súťaže a mali by ich 
sprevádzať požiadavky, ktoré umožňujú 
efektívne overenie informácií, ktoré 
poskytli uchádzači. Z dôvodov zachovania 
verejného poriadku môžu s cieľom 
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podpory udržateľného hospodárskeho 
rastu verejní obstarávatelia začleniť aj 
kritériá týkajúce sa socio-hospodárskeho 
vplyvu, aby sa zistilo, ktorá ponuka 
predstavuje najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou. Takéto prípady môžu vzniknúť
v prípade, že existuje potreba vytvoriť
a udržať kvalifikovanú pracovnú silu, 
podporovať podnikateľské schopnosti
s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné 
splniť budúce požiadavky verejných 
obstarávateľov alebo predchádzať 
akémukoľvek škodlivému vplyvu na 
pracovnú silu alebo podnikateľské 
schopnosti v dôsledku rozhodnutia
o zadaní zákazky. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Ian Hudghton

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Keď sa verejní obstarávatelia 
rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, musia 
stanoviť kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
na základe ktorých budú posudzovať 
uchádzačov s cieľom určiť, ktorý z nich 
ponúka najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou. Určenie týchto kritérií závisí od 
predmetu zákazky, pretože kritériá musia 
umožňovať posúdenie úrovne plnenia 
ponúkanej každým z uchádzačov
z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je 
vymedzený v technických špecifikáciách,
a zmeranie pomeru medzi kvalitou a cenou 
pre každú ponuku. Vybrané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk by verejného 
obstarávateľa ďalej nemali oprávňovať na 
neobmedzenú voľnosť výberu a mala by sa 
nimi zaisťovať možnosť účinnej 

(38) Keď sa verejní obstarávatelia 
rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, musia 
stanoviť kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
na základe ktorých budú posudzovať 
uchádzačov s cieľom určiť, ktorý z nich 
ponúka najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou. Určenie týchto kritérií závisí od 
predmetu zákazky, pretože kritériá musia 
umožňovať posúdenie úrovne plnenia 
ponúkanej každým z uchádzačov
z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je 
vymedzený v technických špecifikáciách,
a zmeranie pomeru medzi kvalitou a cenou 
pre každú ponuku. Vybrané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk by verejného 
obstarávateľa ďalej nemali oprávňovať na 
neobmedzenú voľnosť výberu a mala by sa 
nimi zaisťovať možnosť účinnej 
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hospodárskej súťaže a mali by ich 
sprevádzať požiadavky, ktoré umožňujú 
efektívne overenie informácií, ktoré 
poskytli uchádzači.

hospodárskej súťaže a mali by ich 
sprevádzať požiadavky, ktoré umožňujú 
efektívne overenie informácií, ktoré 
poskytli uchádzači. Z dôvodov zachovania 
verejného poriadku môžu s cieľom 
podpory udržateľného hospodárskeho 
rastu verejní obstarávatelia začleniť aj 
kritériá týkajúce sa socio-hospodárskeho 
vplyvu, aby sa zistilo, ktorá ponuka 
predstavuje najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou. Takéto prípady môžu vzniknúť
v prípade, že existuje potreba vytvoriť
a udržať kvalifikovanú pracovnú silu, 
podporovať podnikateľské schopnosti
s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné 
splniť budúce požiadavky verejných 
obstarávateľov alebo predchádzať 
akémukoľvek škodlivému vplyvu na 
pracovnú silu alebo podnikateľské 
schopnosti v dôsledku rozhodnutia
o zadaní zákazky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Anna Hedh

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Keď sa verejní obstarávatelia
rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,
musia stanoviť kritériá na vyhodnotenie 
ponúk, na základe ktorých budú 
posudzovať uchádzačov s cieľom určiť, 
ktorý z nich ponúka najlepší pomer medzi 
kvalitou a cenou. Určenie týchto kritérií 
závisí od predmetu zákazky, pretože 
kritériá musia umožňovať posúdenie 
úrovne plnenia ponúkanej každým
z uchádzačov z hľadiska predmetu
zákazky, ktorý je vymedzený
v technických špecifikáciách, a zmeranie 

(38) Verejní obstarávatelia musia stanoviť 
kritériá na vyhodnotenie ponúk, na základe 
ktorých budú posudzovať uchádzačov
s cieľom určiť, ktorý z nich ponúka 
najlepší pomer medzi kvalitou a cenou
vrátane environmentálnej a sociálnej 
zodpovednosti. Určenie týchto kritérií 
závisí od predmetu zákazky alebo 
predmetu výroby, pretože kritériá musia 
umožňovať posúdenie úrovne plnenia 
ponúkanej každým z uchádzačov
z hľadiska predmetov zákazky a výroby, 
ktorý je definovaný v technických 
špecifikáciách, a zmerať úžitok za 



AM\908710SK.doc 93/219 PE492.857v01-00

SK

pomeru medzi kvalitou a cenou pre každú 
ponuku. Vybrané kritéria na vyhodnotenie 
ponúk by verejného obstarávateľa ďalej 
nemali oprávňovať na neobmedzenú 
voľnosť výberu a mala by sa nimi 
zaisťovať možnosť účinnej hospodárskej 
súťaže a mali by ich sprevádzať 
požiadavky, ktoré umožňujú efektívne 
overenie informácií, ktoré poskytli 
uchádzači.

vynaložené peniaze pre každú ponuku. 
Vybrané kritéria na vyhodnotenie ponúk by 
verejného obstarávateľa ďalej nemali 
oprávňovať na neobmedzenú voľnosť 
výberu a mala by sa nimi zaisťovať 
možnosť účinnej a spravodlivej 
hospodárskej súťaže a mali by ich 
sprevádzať požiadavky, ktoré umožňujú 
efektívne overenie informácií, ktoré 
poskytli uchádzači.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Odôvodnenie 38a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38a) Najmä v prípade obstarávania 
potravín pre nemocnice, školy, pri 
starostlivosti o deti a staršie osoby je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby mali pasívni 
spotrebitelia plný prístup ku kvalitným
a výživným výrobkom, ktoré majú čo 
najlepší pomer medzi kvalitou a cenou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Odôvodnenie 38b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38b) V tejto súvislosti môžu verejní 
obstarávatelia aj pri vypracovaní kritérií 
na vyhodnotenie ponúk prekročiť rámec 
právnych predpisov EÚ pri zohľadnení 
prísnejších environmentálnych aspektov
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a výrobnej metodiky pri plnom 
dodržiavaní práva EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Je nanajvýš dôležité, aby sa plne 
využil potenciál verejného obstarávania
s cieľom dosiahnuť ciele stratégie Európa 
2020 pre udržateľný rast. Vzhľadom na 
dôležité rozdiely medzi jednotlivými 
sektormi a trhmi by však nebolo primerané 
stanoviť všeobecné povinné požiadavky 
pre obstarávanie v oblasti životného 
prostredia, sociálnej oblasti a oblasti 
inovácií. V právnych predpisoch Únie sa 
už stanovili záväzné požiadavky pre 
obstarávanie na dosiahnutie konkrétnych 
cieľov v sektore vozidiel cestnej dopravy 
(smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore 
ekologických a energeticky úsporných 
vozidiel cestnej dopravy20) a kancelárskych 
zariadení [nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008
z 15. januára 2008 o programe 
Spoločenstva na označovanie energetickej 
účinnosti kancelárskych zariadení21]. 
Popritom sa zaznamenal výrazný pokrok
v oblasti vymedzenia spoločných metodík 
pre náklady na životný cyklus. Zdá sa preto 
vhodné pokračovať týmto smerom, pričom 
je na právnych predpisoch špecifických pre 
príslušný sektor, aby sa nimi stanovili 
záväzné ciele a úlohy v závislosti od 
konkrétnych politík a podmienok platných
v príslušnom sektore a aby sa nimi 
propagoval rozvoj a využívanie 
európskych prístupov, ako napr. nákladov 

(39) Je nanajvýš dôležité, aby sa plne 
využil potenciál verejného obstarávania
s cieľom dosiahnuť ciele stratégie Európa 
2020 pre udržateľný rast. Vzhľadom na 
dôležité rozdiely medzi jednotlivými 
sektormi a trhmi by však nebolo primerané 
stanoviť všeobecné povinné požiadavky 
pre obstarávanie v oblasti životného 
prostredia, sociálnej oblasti a oblasti 
inovácií. V právnych predpisoch Únie sa 
už stanovili záväzné požiadavky pre 
obstarávanie na dosiahnutie konkrétnych 
cieľov v sektore vozidiel cestnej dopravy 
(smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore 
ekologických a energeticky úsporných 
vozidiel cestnej dopravy20) a kancelárskych 
zariadení [nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008
z 15. januára 2008 o programe 
Spoločenstva na označovanie energetickej 
účinnosti kancelárskych zariadení21]. 
Popritom sa zaznamenal výrazný pokrok
v oblasti vymedzenia spoločných metodík 
pre náklady na životný cyklus a náklady 
sociálne udržateľných výrobných 
procesov vrátane úrovní dobrých 
životných podmienok zvierat. Zdá sa preto 
vhodné pokračovať týmto smerom, pričom 
je na právnych predpisoch špecifických pre 
príslušný sektor, aby sa nimi stanovili 
záväzné ciele a úlohy v závislosti od 
konkrétnych politík a podmienok platných



AM\908710SK.doc 95/219 PE492.857v01-00

SK

na životný cyklus, ako ďalšej podpory 
využívania verejného obstarávania
v prospech udržateľného rastu.

v príslušnom sektore a aby sa nimi 
propagoval rozvoj a využívanie 
európskych prístupov, ako napr. nákladov 
na životný cyklus, ako ďalšej podpory 
využívania verejného obstarávania
v prospech udržateľného rastu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku a najnižšiu cenu 
pomocou prístupu na základe nákladov 
na životný cyklus. Pojem náklady na 
životný cyklus zahŕňa všetky náklady na 
práce, tovar alebo služby počas ich 
životného cyklu, a to ich interné náklady 
(ako sú náklady na vývoj, výrobu, 
používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov na 
životný cyklus pre určité kategórie tovarov
alebo služieb; po vypracovaní takejto 
metodiky by jej používanie malo byť 
povinné.

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku pomocou prístupu 
na základe nákladov na životný cyklus za 
predpokladu, že použitá metodika je 
stanovená objektívnym a nediskriminačným 
spôsobom a prístupná všetkým 
zainteresovaným stranám. Pojem náklady 
na životný cyklus zahŕňa všetky náklady na 
práce, tovar alebo služby počas ich 
životného cyklu, a to ich interné náklady 
(ako sú náklady na vývoj, výrobu, 
používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov na 
životný cyklus pre určité kategórie tovarov 
alebo služieb.

Or. en
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Odôvodnenie

Verejní obstarávatelia by sa mali podporovať pri zvažovaní nákladov na životný cyklus.. 
Vypracovanie metódy kalkulácie však stále spôsobuje problém. Povinnosť používať metódu 
EÚ je veľmi ambiciózna. Okrem toho, európske právne predpisy o verejnom obstarávaní 
stanovujú minimálne požiadavky, ktoré môžu verejní obstarávatelia vo svojich požiadavkách 
prekračovať, pokiaľ dodržiavajú súlad so zásadami Zmluvy a osobitnými požiadavkami 
kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku a najnižšiu cenu 
pomocou prístupu na základe nákladov 
na životný cyklus. Pojem náklady na 
životný cyklus zahŕňa všetky náklady na 
práce, tovar alebo služby počas ich 
životného cyklu, a to ich interné náklady 
(ako sú náklady na vývoj, výrobu, 
používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov na 
životný cyklus pre určité kategórie tovarov 
alebo služieb; po vypracovaní takejto 
metodiky by jej používanie malo byť 
povinné.

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku a najnižšiu cenu 
pomocou prístupu na základe nákladov 
na životný cyklus za predpokladu, že 
použitá metodika je stanovená objektívnym
a nediskriminačným spôsobom a prístupná 
všetkým zainteresovaným stranám. Pojem 
náklady na životný cyklus zahŕňa všetky 
náklady na práce, tovar alebo služby počas 
ich životného cyklu, a to ich interné 
náklady (ako sú náklady na výskum, vývoj, 
výrobu, používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov na 
životný cyklus pre určité kategórie tovarov 
alebo služieb; po vypracovaní takejto 
metodiky by jej používanie malo byť 
povinné.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku a najnižšiu cenu 
pomocou prístupu na základe nákladov 
na životný cyklus. Pojem náklady na 
životný cyklus zahŕňa všetky náklady na 
práce, tovar alebo služby počas ich 
životného cyklu, a to ich interné náklady 
(ako sú náklady na vývoj, výrobu, 
používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov na 
životný cyklus pre určité kategórie tovarov 
alebo služieb; po vypracovaní takejto 
metodiky by jej používanie malo byť 
povinné.

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku a najnižšiu cenu 
pomocou prístupu na základe nákladov 
na životný cyklus za predpokladu, že 
použitá metodika je stanovená objektívnym
a nediskriminačným spôsobom a prístupná 
všetkým zainteresovaným stranám. Pojem 
náklady na životný cyklus zahŕňa všetky 
náklady na práce, tovar alebo služby počas 
ich životného cyklu, a to ich interné 
náklady (ako sú náklady na vývoj, 
používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov na 
životný cyklus pre určité kategórie tovarov 
alebo služieb; prijaté na základe úzkej 
spolupráce so zainteresovanými stranami 
vrátane priemyslu; po vypracovaní takejto 
metodiky by jej používanie malo byť 
povinné.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku a najnižšiu cenu 
pomocou prístupu na základe nákladov 
na životný cyklus. Pojem náklady na 
životný cyklus zahŕňa všetky náklady na 
práce, tovar alebo služby počas ich 
životného cyklu, a to ich interné náklady 
(ako sú náklady na vývoj, výrobu, 
používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov na 
životný cyklus pre určité kategórie tovarov 
alebo služieb; po vypracovaní takejto 
metodiky by jej používanie malo byť 
povinné.

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku a najnižšiu cenu 
pomocou prístupu na základe nákladov 
na životný cyklus a hospodársky 
realizovateľných riešení v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat za 
predpokladu, že použitá metodika je 
stanovená objektívnym a nediskriminačným 
spôsobom a prístupná všetkým 
zainteresovaným stranám. Pojem náklady 
na životný cyklus zahŕňa všetky náklady na 
práce, tovar alebo služby počas ich 
životného cyklu, a to ich interné náklady 
(ako sú náklady na vývoj, výrobu, 
používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov na 
životný cyklus pre určité kategórie tovarov 
alebo služieb; po vypracovaní takejto 
metodiky by jej používanie malo byť 
povinné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Jürgen Creutzmann
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Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku a najnižšiu cenu 
pomocou prístupu na základe nákladov 
na životný cyklus. Pojem náklady na 
životný cyklus zahŕňa všetky náklady na 
práce, tovar alebo služby počas ich 
životného cyklu, a to ich interné náklady
(ako sú náklady na vývoj, výrobu,
používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu), ako aj ich 
externé náklady za predpokladu, že ich 
možno peňažne vyjadriť a monitorovať. 
Na úrovni Únie by sa mali rozvíjať 
spoločné metodiky na výpočet nákladov 
na životný cyklus pre určité kategórie 
tovarov alebo služieb; po vypracovaní 
takejto metodiky by jej používanie malo 
byť povinné.

(40) Tieto opatrenia špecifické pre 
príslušný sektor musia byť doplnené
o upravené smernice o verejnom 
obstarávaní, ktoré verejným 
obstarávateľom umožňujú dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 v rámci ich stratégií
v oblasti verejného obstarávania. Preto by 
malo byť jasné, že verejní obstarávatelia sa 
môžu rozhodnúť pre ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku pomocou prístupu 
na základe nákladov na životný cyklus za 
predpokladu, že použitá metodika je 
stanovená objektívnym a nediskriminačným 
spôsobom a prístupná všetkým 
zainteresovaným stranám. Pojem náklady 
na životný cyklus zahŕňa všetky interné
náklady na práce, tovar alebo služby počas 
ich životného cyklu, (ako sú náklady 
na používanie, údržbu a likvidáciu po 
skončení životného cyklu).

Or. en

(pozri PDN k článku 66).

Odôvodnenie

Náklady na životný cyklus by mali byť jednou z možností s cieľom určiť radšej ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku ako jej alternatívu. Alternatívou by mala byť najnižšia cena, ale len
v prípade štandardizovaných výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Barbara Weiler
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Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41 a) Po zohľadnení nedávnej judikatúry 
Súdneho dvora EÚ si môžu verejní 
obstarávatelia zvoliť kritérium na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa týka toho, či 
príslušný výrobok pochádza zo 
spravodlivého obchodu vrátane 
požiadavky zaplatiť minimálne a cenové 
príplatky výrobcom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41 a) Po zohľadnení nedávnej judikatúry 
Súdneho dvora EÚ si môžu verejní 
obstarávatelia zvoliť kritérium na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa týka toho, či 
príslušný výrobok pochádza zo 
spravodlivého obchodu vrátane 
požiadavky zaplatiť minimálne a cenové 
príplatky výrobcom.

Or. en

Odôvodnenie

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin"
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách, kritériách na vyhodnotenie 
ponúk  a v podmienkach plnenia zákazky 
by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu zahrnúť do 
kritéria na vyhodnotenie ponúk 
charakteristiky týkajúce sa pracovných 
podmienok osôb, ktoré sa priamo podieľajú 
na danom procese výroby alebo 
poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať okrem iného
ochrany zdravia pracovníkov podieľajúcich 
sa na výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali spojiť s predmetom 
zákazky. Mali by sa uplatňovať v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
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dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.
Verejní obstarávatelia môžu do 
technických špecifikácií zahrnúť aj 
sociálne aspekty (t. j. kľúčové dohovory 
ILO), ak sú relevantné a ak súvisia
s predmetom zákazky.

Or. en

Odôvodnenie

Sociálne aspekty nie sú v návrhu Komisie dostatočne obsiahnuté. Ich uplatňovanie by sa malo 
povoliť vo všetkých etapách obstarávacieho procesu, pokiaľ sú jasne spojené s predmetom 
zákazky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
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priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby, ako sú 
podmienky určené na ochranu zdravia 
pracovníkov zapojených do výrobného 
procesu alebo na podporu sociálnej 
integrácie znevýhodnených osôb alebo 
členov zraniteľných skupín v rámci 
zamestnancov určených na plnenie 
zákazky vrátane podmienok dostupnosti 
pre osoby s postihnutím. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie 
ponúk, ktorým je ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka, charakteristiky 
týkajúce sa pracovných podmienok osôb, 
ktoré sa priamo podieľajú na danom 
procese výroby alebo poskytovania služby. 
Takéto charakteristiky sa môžu týkať len 
ochrany zdravia pracovníkov 
podieľajúcich sa na výrobnom procese 
alebo zvýhodnenia sociálnej integrácie 
znevýhodnených osôb alebo členov 
zraniteľných skupín v rámci osôb 
určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by 
sa v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na peňažné 
vyjadrenie životného cyklu prác, tovaru 
alebo služieb a následne na 
charakteristiky a environmentálnu 
udržateľnosť za predpokladu, že sú tieto 
charakteristiky spojené s predmetom 
verejnej zákazky. Technické špecifikácie
a kritériá na vyhodnotenie ponúk by sa 
mali vykladať v širšom zmysle. Verejní 
obstarávatelia môžu tiež využívať 
technické špecifikácie alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk na znižovanie 
škodlivých sociálnych alebo 
environmentálnych účinkov alebo na 
zvyšovanie pozitívnych sociálnych
a environmentálnych účinkov. Ako 
súčasť kritérií na vyhodnotenie ponúk by 
verejní obstarávatelia mali mať možnosť 
zvážiť existenciu nadobudnutého prístupu
k životnému cyklu s cieľom 
minimalizovania nákladov
a maximalizovania efektívnosti využívania 
zdrojov, ktorý by sa mal uplatňovať
v rámci poskytovania prác, služieb alebo 
tovaru a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminoval hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody Svetovej obchodnej organizácie
o vládnom obstarávaní alebo subjektmi
z iných tretích krajín, v ktorých je Únia 
zmluvnou stranou dohody o voľnom 
obchode. Verejní obstarávatelia mali mať 
takisto možnosť využívať ako technické 
špecifikácie a kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
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Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a sociálnu 
udržateľnosť a plnenie zákazky, a tým aj 
na identifikáciu ponuky, ktorá predstavuje 
najlepší pomer medzi kvalitou a cenou.
Verejní obstarávatelia by mali tieto 
aspekty začleniť do kritéria na 
vyhodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky.

Or. en

Odôvodnenie

V PDN k článku 2 ods. 2 bod 22 sa zavádza pojem charakteristiky životného cyklu, ako 
neviditeľné charakteristiky, ktoré sú začlenené vo práce, výrobku alebo služby v dôsledku 
rozhodnutí prijatých v neúžitkovej fáze životného cyklu výrobku, pokiaľ sa nestratí spojenie
s predmetom zákazky, a teda pokiaľ sa to uplatňuje z hľadiska kúpy. Tieto aspekty sa majú 
začleniť do toho, čo predstavuje MEAT. Toto zmenené a doplnené odôvodnenie odkazuje na 
toto ustanovenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na 
vyhodnotenie ponúk by verejní 
obstarávatelia mali mať možnosť 
odkazovať na konkrétny výrobný proces, 
konkrétny spôsob poskytovania služieb 
alebo konkrétny postup pre ktorúkoľvek 
inú fázu životného cyklu výrobku alebo 
služby za predpokladu, že sú spojené
s predmetom verejnej zákazky. S cieľom 
lepšie integrovať sociálne aspekty do 
verejného obstarávania, obstarávatelia 
takisto môžu mať možnosť zahrnúť do 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je 

(41) S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
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ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, 
charakteristiky týkajúce sa pracovných 
podmienok osôb, ktoré sa priamo podieľajú 
na danom procese výroby alebo 
poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh smernice
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie 
ponúk, ktorým je ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka, charakteristiky 
týkajúce sa pracovných podmienok osôb, 
ktoré sa priamo podieľajú na danom 
procese výroby alebo poskytovania služby. 
Takéto charakteristiky sa môžu týkať len
ochrany zdravia pracovníkov podieľajúcich 
sa na výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na vlastnosti 
výrobného cyklu, ako je konkrétny 
výrobný proces vrátane napríklad 
sociálnych a environmentálnych hľadísk, 
konkrétny spôsob poskytovania služieb¸
funkčné alebo výkonnostné požiadavky 
zamerané na minimalizovanie alebo 
maximalizovanie environmentálneho 
alebo sociálneho vplyvu, alebo konkrétny 
postup pre ktorúkoľvek inú fázu životného 
cyklu výrobku alebo služby za 
predpokladu, že sú spojené s predmetom 
verejnej zákazky. Prepojenie na predmet 
zákazky by sa malo vykladať v širšom 
zmysle. S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, preto 
môžu obstarávatelia takisto mať možnosť 
zahrnúť do technických špecifikácií
a kritéria na vyhodnotenie ponúk 
charakteristiky týkajúce sa pracovných 
podmienok osôb, ktoré sa priamo podieľajú 
na danom procese výroby alebo 
poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať napríklad
ochrany zdravia pracovníkov podieľajúcich 
sa na výrobnom procese, rodovej 
rovnováhy (napr. rovnaká mzda, 
rovnováha v pracovnom živote), prístupu
k odbornej príprave, zapojenia
a konzultácie užívateľov, dostupnosti, 
ľudských práv, etického obchodu  alebo 
zvýhodnenia sociálnej integrácie 
znevýhodnených osôb alebo členov 
zraniteľných skupín (ako sú dlhodobo
nezamestnaní, Rómovia, prisťahovalci 
alebo mladí či starší pracovníci) v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
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využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako technické špecifikácie alebo 
kritériá na vyhodnotenie ponúk
organizáciu, kvalifikáciu a skúsenosti 
pracovníkov určených na plnenie danej 
zákazky, pretože to môže mať vplyv na 
kvalitu, udržateľnosť a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.
Verejní obstarávatelia môžu do 
technických špecifikácií alebo kritérií na 
vyhodnotenie ponúk takisto začleniť 
sociálne aspekty týkajúce sa externých 
sociálnych nákladov, ktoré sú priamo 
prepojené so životným cyklom, ako je 
napríklad vplyv výroby na okolité 
prostredie a susedné spoločenstvá. Verejní 
obstarávatelia by mali v technických 
špecifikáciách stanoviť záväzky týkajúce 
sa sociálnych podmienok a podmienok 
zamestnania, zdravia a bezpečnosti pri 
práci, sociálneho zabezpečenia
a pracovných podmienok, ako sa 
ustanovuje v právnych predpisoch, 
nariadeniach alebo správnych 
ustanoveniach, arbitrážnych nálezoch, 
kolektívnych zmluvách a dohodách EÚ
a jednotlivých členských štátov a 
v medzinárodných ustanoveniach v oblasti 
pracovného práva uvedených v prílohe 
XI, ktoré sa uplatňujú na mieste 
uskutočňovania prác, tovarov alebo 
služieb; tieto záväzky by sa mali 
uplatňovať aj pri cezhraničných 
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situáciách, keď pracovníci z jedného 
členského štátu poskytujú služby v inom 
členskom štáte.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby a úrovne zlepšení 
dobrých životných podmienok zvierat za 
predpokladu, že sú spojené s predmetom 
verejnej zákazky. S cieľom lepšie 
integrovať sociálne aspekty do verejného 
obstarávania, obstarávatelia takisto môžu 
mať možnosť zahrnúť do kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, ktorým je 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, 
charakteristiky týkajúce sa a pracovné 
podmienky osôb, ktoré sa priamo podieľajú 
na danom procese výroby alebo 
poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
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Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
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ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania osôb, ktoré sa priamo 
podieľajú na danom procese výroby alebo 
poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Anna Hedh

Návrh smernice
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by 
sa v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo 
nepriamo nediskriminovali hospodárske 
subjekty z iných členských štátov alebo
z tretích krajín, ktoré sú zmluvnými 
stranami Dohody o vládnom obstarávaní 
alebo dohôd o voľnom obchode, v ktorých 
je Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby alebo výroby 
predmetu verejnej zákazky. S cieľom 
lepšie integrovať sociálne aspekty do 
verejného obstarávania, obstarávatelia 
takisto môžu mať možnosť zahrnúť do 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, 
charakteristiky týkajúce sa pracovných 
podmienok. Verejní obstarávatelia môžu 
vyžadovať predloženie 
osvedčení/označení, ktoré vydajú 
nezávislé inštitúcie a ktorými osvedčia, že 
hospodársky subjekt dodržiava pravidlá
a normy v oblasti zdravia, bezpečnosti, 
sociálneho zabezpečenia a práce, ktoré 
vymedzujú právne predpisy Únie, 
vnútroštátne právne predpisy a kolektívne 
zmluvy, ktoré sa uplatňujú v mieste 
uskutočňovania prác, služieb a dodávok.



AM\908710SK.doc 113/219 PE492.857v01-00

SK

využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na smernicu o vysielaní nie je potrebný. Ak by sa mal začleniť, mala by sa takisto 
pridať aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008
o dočasnej agentúrnej práci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Tieto 
vlastnosti sa môžu týkať pracovných 
podmienok v dodávateľskom reťazci, ako 
sa uvádza vo vnútroštátnom pracovnom 
práve a nariadeniach, v ktorom sa 
výrobné procesy odohrávajú, a 
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osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

v medzinárodných dohovoroch, ako sa 
uvádza v prílohe XI, keď je to pre 
pracovníkov najpriaznivejšie. K týmto 
ustanoveniam patria tie, ktoré sú 
vymedzené v 8 kľúčových dohovoroch 
ILO (sloboda združovania a kolektívneho 
vyjednávania, nútená a povinná práca, 
diskriminácia v zamestnaní a povolaní, 
detská práca); zdravie a bezpečnosť 
zamestnancov; pracovný čas, mzdy
a sociálne zabezpečenie. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať takisto 
zvýhodnenia sociálnej integrácie 
znevýhodnených osôb alebo členov 
zraniteľných skupín v rámci osôb určených 
na plnenie zákazky vrátane dostupnosti pre 
osoby s postihnutím. Všetky kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré obsahujú takéto 
charakteristiky, by sa v každom prípade 
mali naďalej obmedzovať na tie 
charakteristiky, ktoré majú bezprostredný 
vplyv na pracovné podmienky 
pracovníkov. Všetky kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré obsahujú takéto 
charakteristiky, by sa v každom prípade 
mali naďalej obmedzovať na tie 
charakteristiky, ktoré majú bezprostredný 
vplyv na pracovné podmienky 
pracovníkov. Mali by sa uplatňovať
v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. 
decembra 1996 o vysielaní pracovníkov
v rámci poskytovania služieb22 a tak, aby 
priamo alebo nepriamo nediskriminovali 
hospodárske subjekty z iných členských 
štátov alebo z tretích krajín, ktoré sú 
zmluvnými stranami Dohody o vládnom 
obstarávaní alebo dohôd o voľnom 
obchode, v ktorých je Únia zmluvnou 
stranou. Pre zákazky na poskytnutie 
služieb a zákazky, ktoré zahŕňajú návrh 
prác, by verejní obstarávatelia mali mať 
takisto možnosť využívať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk organizáciu, 
kvalifikáciu a skúsenosti pracovníkov 
určených na plnenie danej zákazky, pretože 
to môže mať vplyv na kvalitu a plnenie 
zákazky, a tým aj na ekonomickú hodnotu 
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ponuky.

Or. en

Odôvodnenie

Môže byť prospešné zaviesť pracovné podmienky ako technické špecifikácie a ako kritérium 
na vyhodnotenie ponúk, nielen v súvislosti s ochranou zdravia; mali by takisto odkazovať na 
iné pracovné podmienky, ktoré sú základnými prvkami konceptu dôstojnej práce vymedzeného 
ILO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky. 
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka, charakteristiky týkajúce sa 
pracovných podmienok osôb, ktoré sa 
priamo podieľajú na danom procese 
výroby alebo poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
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v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky. 
Po zohľadnení nedávnej judikatúry 
Súdneho dvora EÚ si môžu verejní 
obstarávatelia zvoliť kritérium na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa týka toho, či 
príslušný výrobok pochádza zo 
spravodlivého obchodu vrátane 
požiadavky zaplatiť minimálne a cenové 
príplatky výrobcom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na 
vyhodnotenie ponúk by verejní 

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách by verejní obstarávatelia 
mali mať možnosť odkazovať na konkrétny 
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obstarávatelia mali mať možnosť 
odkazovať na konkrétny výrobný proces, 
konkrétny spôsob poskytovania služieb 
alebo konkrétny postup pre ktorúkoľvek 
inú fázu životného cyklu výrobku alebo 
služby za predpokladu, že sú spojené
s predmetom verejnej zákazky. S cieľom 
lepšie integrovať sociálne aspekty do 
verejného obstarávania, obstarávatelia 
takisto môžu mať možnosť zahrnúť do 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, 
charakteristiky týkajúce sa pracovných 
podmienok osôb, ktoré sa priamo 
podieľajú na danom procese výroby alebo 
poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať len ochrany 
zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 
výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
dostupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by 
sa v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb22 a tak, aby priamo alebo 
nepriamo nediskriminovali hospodárske 
subjekty z iných členských štátov alebo
z tretích krajín, ktoré sú zmluvnými 
stranami Dohody o vládnom obstarávaní 
alebo dohôd o voľnom obchode, v ktorých 
je Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,

výrobný proces, konkrétny spôsob 
poskytovania služieb alebo konkrétny 
postup pre ktorúkoľvek inú fázu životného 
cyklu výrobku alebo služby za 
predpokladu, že sú spojené s predmetom 
verejnej zákazky a sú primerané hodnote
a cieľom zákazky.
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a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Or. en

(Pozri články 40 a 66)

Odôvodnenie

Odkaz na výrobný process alebo akúkoľvek inú fázu jeho životného cyklu v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie ponúk je príliš široký a zvyšuje sa tým voľnosť 
konania verejných orgánov na úkor transparentnosti a efektívnej hospodárskej súťaže. 
Zásada zabezpečiť prepojenie s predmetom zákazky by sa mohla ľahko porušovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh smernice
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Ponuky, ktoré majú z hľadiska práce, 
tovarov alebo služieb neobvykle nízku 
cenu, môžu byť založené na technicky, 
hospodársky alebo právne nesprávnych 
predpokladoch alebo postupoch. Aby sa 
predišlo prípadným nedostatkom pri plnení 
zákazky, verejní obstarávatelia by mali byť 
povinní požiadať o vysvetlenie účtovanej 
ceny v prípade, že uchádzač v porovnaní
s inými uchádzačmi ponúka výrazne nižšie 
ceny. V prípade, že uchádzač nemôže 
poskytnúť dostatočné vysvetlenie, verejný 
obstarávateľ by mal byť oprávnený
ponuku zamietnuť. Zamietnutie by malo 
byť povinné v prípadoch, keď verejný 
obstarávateľ zistil, že neobvykle nízka 
účtovaná cena vyplýva z nedodržiavania 
záväzných právnych predpisov Únie
v oblasti sociálneho, pracovného alebo 
environmentálneho práva alebo ustanovení 
medzinárodného pracovného práva.

(42) Ponuky, ktoré majú z hľadiska práce, 
tovarov alebo služieb neobvykle nízku 
cenu, môžu byť založené na technicky, 
hospodársky alebo právne nesprávnych 
predpokladoch alebo postupoch. Aby sa 
predišlo prípadným nedostatkom pri plnení 
zákazky, verejní obstarávatelia by mali byť 
povinní požiadať o vysvetlenie účtovanej 
ceny v prípade, že uchádzač v porovnaní
s inými uchádzačmi ponúka výrazne nižšie 
ceny. V prípade, že uchádzač nemôže 
poskytnúť dostatočné vysvetlenie, verejný 
obstarávateľ by mal ponuku zamietnuť. 
Zamietnutie by malo byť povinné
v prípadoch, keď verejný obstarávateľ 
zistil, že neobvykle nízka účtovaná cena 
vyplýva z nedodržiavania právnych 
predpisov Únie v oblasti
environmentálneho práva alebo záväzkov 
týkajúcich sa sociálnych podmienok
a podmienok zamestnania, zdravia
a bezpečnosti pri práci, sociálneho 
zabezpečenia a pracovných podmienok, 
ako sa ustanovuje v právnych predpisoch, 
nariadeniach alebo správnych 
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ustanoveniach, arbitrážnych nálezoch, 
kolektívnych zmluvách a dohodách EÚ
a jednotlivých členských štátov a 
v medzinárodných ustanoveniach v oblasti 
pracovného práva uvedených v prílohe 
XI, ktoré sa uplatňujú na mieste 
uskutočňovania prác, tovaru alebo 
služieb; tieto záväzky sa uplatňujú aj
v cezhraničných situáciách, keď 
pracovníci z jedného členského štátu 
poskytujú služby v inom členskom štáte.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), aj keď takéto dohovory neboli 

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), aj keď takéto dohovory neboli 
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implementované do vnútroštátneho práva,
a na nábor vyššieho počtu znevýhodnených 
osôb, ako to vyžadujú vnútroštátne právne 
predpisy.

implementované do vnútroštátneho práva,
a na nábor vyššieho počtu znevýhodnených 
osôb, ako to vyžadujú vnútroštátne právne 
predpisy. Podmienky plnenia zákazky sa 
môžu vymedziť v súlade s usmerneniami 
Komisie z októbra 2010: Sociálne 
nakupovanie – príručka na 
zohľadňovanie sociálnych aspektov pri 
verejnom obstarávaní (SEC(2010) 1258
v konečnom znení).

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), aj keď takéto dohovory neboli 
implementované do vnútroštátneho práva,

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), aj keď takéto dohovory neboli 
implementované do vnútroštátneho práva,
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a na nábor vyššieho počtu znevýhodnených 
osôb, ako to vyžadujú vnútroštátne právne 
predpisy.

a na nábor vyššieho počtu znevýhodnených 
osôb, ako to vyžadujú vnútroštátne právne 
predpisy. Verejní obstarávatelia by mali
v podmienkach plnenia zákazky zaviesť 
ustanovenia upravujúce príslušnú úroveň 
ochrany, pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa 
sociálnych podmienok a podmienok 
zamestnania, zdravia a bezpečnosti pri 
práci, sociálneho zabezpečenia
a pracovných podmienok, ako sa 
ustanovuje v právnych predpisoch, 
nariadeniach alebo správnych 
ustanoveniach, arbitrážnych nálezoch, 
kolektívnych zmluvách a dohodách EÚ
a jednotlivých členských štátov a 
v medzinárodných ustanoveniach v oblasti 
pracovného práva uvedených v prílohe 
XI, ktoré sa uplatňujú na mieste 
uskutočňovania prác, tovaru alebo 
služieb.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa priamo predmetu zákazky a sú 
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti.
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podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky –
na nábor dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), aj keď takéto dohovory 
neboli implementované do vnútroštátneho 
práva, a na nábor vyššieho počtu 
znevýhodnených osôb, ako to vyžadujú 
vnútroštátne právne predpisy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Anna Hedh

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a/alebo výroby
a sú uvedené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 
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dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), aj keď takéto dohovory neboli 
implementované do vnútroštátneho práva,
a na nábor vyššieho počtu znevýhodnených 
osôb, ako to vyžadujú vnútroštátne právne 
predpisy.

dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), najmä dohovoru ILO č. 94, aj 
keď takéto dohovory neboli 
implementované do vnútroštátneho práva,
a na nábor vyššieho počtu znevýhodnených 
osôb, ako to vyžadujú vnútroštátne právne 
predpisy.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poukazuje na význam dohovoru ILO č. 94
o pracovných doložkách (verejné zákazky), ktorým sa stanovujú osobitné predpisy v oblasti 
verejného obstarávania. EÚ sa musí zaviazať k dodržiavaniu noriem ILO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení použitom ako výzva na súťaž 
alebo v podkladoch k obstarávaniu. Môžu 
byť určené najmä v prospech odborného 
vzdelávania priamo na mieste výkonu 
práce. Je možné sa zmieniť napríklad
o požiadavkách platných počas plnenia 
zákazky na vykonanie opatrení odbornej 
prípravy pre nezamestnaných alebo 
mládež.
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dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), aj keď takéto dohovory 
neboli implementované do vnútroštátneho 
práva, a na nábor vyššieho počtu 
znevýhodnených osôb, ako to vyžadujú 
vnútroštátne právne predpisy.

Or. en

Odôvodnenie

Pri zachovaní vypusteného textu by hrozilo, že sa oslabí spojenie s predmetom zákazky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Louis Grech

Návrh smernice
Odôvodnenie 43a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43a) Európska komisia by mala 
pomáhať členským štátom pri poskytovaní 
odbornej prípravy a poradenstva MSP
v oblasti súťažného dialógu, a to 
poskytovaním príkladov jeho 
uplatňovania a hodnoty s cieľom 
podnietiť jeho pochopenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 43a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43a) S cieľom zabezpečiť správne 
fungovanie verejného obstarávania by sa 
využívanie subdodávateľov malo náležite 
regulovať. Verejný obstarávateľ by sa 
mal v predložených ponukách informovať
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o tých častiach zákazky, pri ktorých môže 
uchádzač uvažovať o využití 
subdodávateľov, ako aj o navrhovaných 
subdodávateľoch. Akákoľvek zmena
v subdodávateľskom reťazci v rámci 
danej zákazky by sa mala vykonať tak, 
aby sa zabezpečilo vykonávanie zákazky
v súlade s predloženou ponukou a mal by
ju odsúhlasiť verejný obstarávateľ. 
Verejný obstarávateľ by mal zariadiť 
priame platby subdodávateľom, pokiaľ to 
umožňuje povaha samotnej zákazky. 
V subdodávateľskom reťazci by sa mal 
zriadiť systém spoločnej a nerozdielnej 
zodpovednosti a reťazec by sa mal 
obmedziť na maximálne troch postupných 
vertikálnych subdodávateľov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44a) Členské štáty môžu využívať 
podmienky zákaziek, ktoré obsahujú 
ustanovenia o súlade s kolektívnymi 
zmluvami, pokiaľ sa to uvádza
v oznámení verejného obstarávateľa
o vyhlásení verejného obstarávania alebo
v špecifikáciách ponúk, aby sa dodržal 
súlad so zásadou transparentnosti.

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Odôvodnenie 44b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44b) Ustanovenia smernice musia 
dodržiavať rozdielne modely trhu práce 
členských štátov vrátane tých, v ktorých sa 
uplatňujú kolektívne zmluvy.

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Zákony, iné právne predpisy
a kolektívne zmluvy tak na vnútroštátnej 
úrovni, ako aj na úrovni Únie, ktoré sú 
platné v oblasti pracovných podmienok
a bezpečnosti pri práci, platia počas plnenia 
verejnej zákazky za predpokladu, že takéto 
pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade
s právom Únie. Pre cezhraničné situácie, 
keď pracovníci z jedného členského štátu 
na účely plnenia verejnej zákazky 
poskytujú služby v inom členskom štáte, sa
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb23 stanovujú minimálne podmienky, 
ktoré musí hostiteľská krajina spĺňať
v súvislosti s takýmito vyslanými 
pracovníkmi. Ak vnútroštátne právo 
obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, 
nesplnenie týchto povinností sa môže 
považovať za závažné pochybenie zo 
strany hospodárskeho subjektu, ktoré by 
mohlo mať za následok vylúčenie tohto 
hospodárskeho subjektu z konania na 
zadanie verejnej zákazky.

(44) Zákony, iné právne predpisy
a kolektívne zmluvy tak na vnútroštátnej 
úrovni, ako aj na úrovni Únie, ktoré sú 
platné v oblasti pracovných podmienok, 
integrácie osôb s postihnutím medzi 
pracovnú silu a bezpečnosti pri práci, 
platia počas plnenia verejnej zákazky za 
predpokladu, že takéto pravidlá a ich 
uplatňovanie sú v súlade s právom Únie. 
Pre cezhraničné situácie, keď pracovníci
z jedného členského štátu na účely plnenia 
verejnej zákazky poskytujú služby v inom 
členskom štáte, sa v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. 
decembra 1996 o vysielaní pracovníkov
v rámci poskytovania služieb23 stanovujú 
minimálne podmienky, ktoré musí 
hostiteľská krajina spĺňať v súvislosti
s takýmito vyslanými pracovníkmi. Ak 
vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia
v tomto zmysle, nesplnenie týchto 
povinností sa môže považovať za závažné 
pochybenie zo strany hospodárskeho 
subjektu, ktoré by mohlo mať za následok 
vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu
z konania na zadanie verejnej zákazky.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48a) Verejní obstarávatelia by mali 
dodržiavať lehoty platieb, ako sa 
stanovuje v smernici 2011/7/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Hodnotenie ukázalo, že členské štáty 
dôsledne a systematicky nemonitorujú 
uplatňovanie a fungovanie pravidiel 
verejného obstarávania. Táto skutočnosť 
má nepriaznivý vplyv na správne 
vykonávanie ustanovení vyplývajúcich
z týchto smerníc, čo je hlavným zdrojom 
nákladov a neistoty. Niektoré členské štáty 
vymenovali národný ústredný orgán, ktorý 
sa zaoberá otázkami verejného 
obstarávania, ale úlohy, ktorými sú tieto 
orgány poverené, sa v jednotlivých 
členských štátoch značne líšia. Jasnejšie, 
jednotnejšie a spoľahlivejšie mechanizmy 
monitorovania a kontroly by prehĺbili 
znalosti o fungovaní pravidiel verejného 
obstarávania, zlepšili právnu istotu pre 
podniky a verejných obstarávateľov
a prispeli k vytvoreniu rovnakých 
podmienok. Takéto mechanizmy by mohli 
slúžiť ako nástroj na odhalenie a včasné 
riešenie problémov, najmä pokiaľ ide

vypúšťa sa
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o projekty spolufinancované Úniou, a na 
určenie štrukturálnych nedostatkov. 
V tejto súvislosti je veľmi potrebné 
koordinovať tieto mechanizmy, aby sa 
zabezpečilo jednotné uplatňovanie, 
kontrola a monitorovanie politiky 
verejného obstarávania, ako aj 
systematické hodnotenie výsledkov 
politiky verejného obstarávania v celej 
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Hodnotenie ukázalo, že členské štáty 
dôsledne a systematicky nemonitorujú 
uplatňovanie a fungovanie pravidiel 
verejného obstarávania. Táto skutočnosť 
má nepriaznivý vplyv na správne 
vykonávanie ustanovení vyplývajúcich
z týchto smerníc, čo je hlavným zdrojom 
nákladov a neistoty. Niektoré členské štáty 
vymenovali národný ústredný orgán, ktorý 
sa zaoberá otázkami verejného 
obstarávania, ale úlohy, ktorými sú tieto 
orgány poverené, sa v jednotlivých 
členských štátoch značne líšia. Jasnejšie, 
jednotnejšie a spoľahlivejšie mechanizmy 
monitorovania a kontroly by prehĺbili 
znalosti o fungovaní pravidiel verejného 
obstarávania, zlepšili právnu istotu pre 
podniky a verejných obstarávateľov
a prispeli k vytvoreniu rovnakých 
podmienok. Takéto mechanizmy by mohli 
slúžiť ako nástroj na odhalenie a včasné 
riešenie problémov, najmä pokiaľ ide
o projekty spolufinancované Úniou, a na 
určenie štrukturálnych nedostatkov. 
V tejto súvislosti je veľmi potrebné 

(49) Hodnotenie ukázalo, že stále existuje
značný priestor na zlepšenie v oblasti 
uplatňovania pravidiel verejného 
obstarávania Únie. V záujme účinnejšieho
a jednotnejšieho uplatňovania pravidiel je 
na jednej strane nevyhnutné získať dobrý 
prehľad o možných štrukturálnych
problémoch a všeobecných vzoroch vo 
vnútroštátnych politikách obstarávania
s cieľom riešiť možné problémy 
cielenejším spôsobom. Tento prehľad by 
sa mal získať vďaka primeranému 
monitorovaniu, ktorého výsledky by sa 
mali pravidelne uverejňovať s cieľom 
umožniť informovanú diskusiu
o možných zlepšeniach pravidiel a praxe 
verejného obstarávania. Na druhej strane, 
lepšie usmernenia a pomoc verejným 
obstarávateľom a hospodárskym 
subjektom by takisto značne prispeli
a posilnili účinnosť verejného 
obstarávania prostredníctvom lepších 
znalostí, zlepšenej právnej istoty
a profesionalizácií postupov obstarávania; 
takéto usmernenia by mali byť verejným 
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koordinovať tieto mechanizmy, aby sa 
zabezpečilo jednotné uplatňovanie, 
kontrola a monitorovanie politiky 
verejného obstarávania, ako aj 
systematické hodnotenie výsledkov 
politiky verejného obstarávania v celej 
Únii.

obstarávateľom a hospodárskym 
subjektom k dispozícii, ak sa to javí byť 
potrebné na zabezpečenie správneho 
uplatňovania pravidiel. 

Or. en

Odôvodnenie

Alternatívne návrhy v oblasti riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Hodnotenie ukázalo, že členské štáty 
dôsledne a systematicky nemonitorujú 
uplatňovanie a fungovanie pravidiel 
verejného obstarávania. Táto skutočnosť 
má nepriaznivý vplyv na správne 
vykonávanie ustanovení vyplývajúcich
z týchto smerníc, čo je hlavným zdrojom 
nákladov a neistoty. Niektoré členské štáty
vymenovali národný ústredný orgán, ktorý 
sa zaoberá otázkami verejného 
obstarávania, ale úlohy, ktorými sú tieto 
orgány poverené, sa v jednotlivých 
členských štátoch značne líšia. Jasnejšie, 
jednotnejšie a spoľahlivejšie mechanizmy 
monitorovania a kontroly by prehĺbili 
znalosti o fungovaní pravidiel verejného 
obstarávania, zlepšili právnu istotu pre 
podniky a verejných obstarávateľov
a prispeli k vytvoreniu rovnakých 
podmienok. Takéto mechanizmy by mohli 
slúžiť ako nástroj na odhalenie a včasné 
riešenie problémov, najmä pokiaľ ide
o projekty spolufinancované Úniou, a na 
určenie štrukturálnych nedostatkov. 

(49) Hodnotenie ukázalo, že členské štáty 
dôsledne a systematicky nemonitorujú 
uplatňovanie a fungovanie pravidiel 
verejného obstarávania. Táto skutočnosť 
má nepriaznivý vplyv na správne 
vykonávanie ustanovení vyplývajúcich
z týchto smerníc, čo je hlavným zdrojom 
nákladov a neistoty. Členské štáty by preto 
mali zintenzívniť svoje úsilie v oblasti 
monitorovania a v prípade neistoty by 
mali Komisiu bezodkladne požiadať
o objasnenie. Okrem toho by mala 
Európska komisia každoročne podávať 
správy o potrebe objasnení, o novej 
judikatúre Európskeho súdneho dvora a 
o často kladených sťažnostiach, pokiaľ 
ide o vykonávanie tejto smernice.
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V tejto súvislosti je veľmi potrebné 
koordinovať tieto mechanizmy, aby sa 
zabezpečilo jednotné uplatňovanie, 
kontrola a monitorovanie politiky 
verejného obstarávania, ako aj 
systematické hodnotenie výsledkov 
politiky verejného obstarávania v celej 
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Členské štáty by mali určiť jeden 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
monitorovanie a vykonávanie verejného 
obstarávania a jeho kontrolu. Takýto 
ústredný orgán by mal mať priame
a včasné informácie, a to najmä pokiaľ 
ide o rôzne problémy, ktoré ovplyvňujú 
uplatňovanie právnych predpisov
o verejnom obstarávaní. Mal by byť 
schopný poskytnúť okamžitú spätnú 
väzbu k fungovaniu politiky a 
k prípadným nedostatkom vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch a 
v praxi a prispieť k rýchlemu určeniu 
riešení. S cieľom účinne bojovať proti 
korupcii a podvodom by tento ústredný 
orgán a široká verejnosť mali takisto mať 
možnosť skontrolovať znenie uzavretých 
zákaziek. Zákazky vysokej hodnoty by sa 
preto mali zasielať orgánu dohľadu, 
pričom by zainteresované osoby mali mať 
možnosť prístupu k týmto dokumentom, 
pokiaľ sa tým neohrozujú oprávnené 
verejné alebo súkromné záujmy.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tieto články predstavujú zbytočné administratívne zaťaženie. Organizácia svojej vnútornej 
správy je na členských štátoch. Členské štáty môžu rozhodnúť o vytvorení orgánu dohľadu 
(článok 84) bez európskeho nariadenia. Článok 84 je v rozpore so zásadou subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Členské štáty by mali určiť jeden 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
monitorovanie a vykonávanie verejného 
obstarávania a jeho kontrolu. Takýto 
ústredný orgán by mal mať priame
a včasné informácie, a to najmä pokiaľ 
ide o rôzne problémy, ktoré ovplyvňujú 
uplatňovanie právnych predpisov
o verejnom obstarávaní. Mal by byť 
schopný poskytnúť okamžitú spätnú 
väzbu k fungovaniu politiky a 
k prípadným nedostatkom vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch a 
v praxi a prispieť k rýchlemu určeniu 
riešení. S cieľom účinne bojovať proti 
korupcii a podvodom by tento ústredný 
orgán a široká verejnosť mali takisto mať 
možnosť skontrolovať znenie uzavretých 
zákaziek. Zákazky vysokej hodnoty by sa 
preto mali zasielať orgánu dohľadu, 
pričom by zainteresované osoby mali mať 
možnosť prístupu k týmto dokumentom, 
pokiaľ sa tým neohrozujú oprávnené 
verejné alebo súkromné záujmy.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Alternatívne návrhy v oblasti riadenia. Takýto orgán je v rozpore so zásadou subsidiarity
a bolo by nemožné ju uplatňovať v tých členských štátoch, ktoré majú prenesenú správu
a federálne štruktúry.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Členské štáty by mali určiť jeden 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
monitorovanie a vykonávanie verejného 
obstarávania a jeho kontrolu. Takýto 
ústredný orgán by mal mať priame
a včasné informácie, a to najmä pokiaľ 
ide o rôzne problémy, ktoré ovplyvňujú 
uplatňovanie právnych predpisov
o verejnom obstarávaní. Mal by byť 
schopný poskytnúť okamžitú spätnú 
väzbu k fungovaniu politiky a 
k prípadným nedostatkom vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch a 
v praxi a prispieť k rýchlemu určeniu 
riešení. S cieľom účinne bojovať proti 
korupcii a podvodom by tento ústredný 
orgán a široká verejnosť mali takisto mať 
možnosť skontrolovať znenie uzavretých 
zákaziek. Zákazky vysokej hodnoty by sa 
preto mali zasielať orgánu dohľadu, 
pričom by zainteresované osoby mali mať 
možnosť prístupu k týmto dokumentom, 
pokiaľ sa tým neohrozujú oprávnené 
verejné alebo súkromné záujmy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Členské štáty by mali určiť jeden vypúšťa sa
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vnútroštátny orgán zodpovedný za 
monitorovanie a vykonávanie verejného 
obstarávania a jeho kontrolu. Takýto 
ústredný orgán by mal mať priame
a včasné informácie, a to najmä pokiaľ 
ide o rôzne problémy, ktoré ovplyvňujú 
uplatňovanie právnych predpisov
o verejnom obstarávaní. Mal by byť 
schopný poskytnúť okamžitú spätnú 
väzbu k fungovaniu politiky a 
k prípadným nedostatkom vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch a 
v praxi a prispieť k rýchlemu určeniu 
riešení. S cieľom účinne bojovať proti 
korupcii a podvodom by tento ústredný 
orgán a široká verejnosť mali takisto mať 
možnosť skontrolovať znenie uzavretých 
zákaziek. Zákazky vysokej hodnoty by sa 
preto mali zasielať orgánu dohľadu, 
pričom by zainteresované osoby mali mať 
možnosť prístupu k týmto dokumentom, 
pokiaľ sa tým neohrozujú oprávnené 
verejné alebo súkromné záujmy.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadiť členským štátom povinnosť zriaďovať dodatočné orgány nie je primeraným 
opatrením. Okrem toho rozličné kompetencie pridelené takémuto orgánu, ako je napríklad 
dohľad, koordinácia či podávanie správ, môžu spôsobiť konflikt záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Členské štáty by mali určiť jeden 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
monitorovanie a vykonávanie verejného 
obstarávania a jeho kontrolu. Takýto 
ústredný orgán by mal mať priame
a včasné informácie, a to najmä pokiaľ 

vypúšťa sa
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ide o rôzne problémy, ktoré ovplyvňujú 
uplatňovanie právnych predpisov
o verejnom obstarávaní. Mal by byť 
schopný poskytnúť okamžitú spätnú 
väzbu k fungovaniu politiky a 
k prípadným nedostatkom vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch a 
v praxi a prispieť k rýchlemu určeniu 
riešení. S cieľom účinne bojovať proti 
korupcii a podvodom by tento ústredný 
orgán a široká verejnosť mali takisto mať 
možnosť skontrolovať znenie uzavretých 
zákaziek. Zákazky vysokej hodnoty by sa 
preto mali zasielať orgánu dohľadu, 
pričom by zainteresované osoby mali mať 
možnosť prístupu k týmto dokumentom, 
pokiaľ sa tým neohrozujú oprávnené 
verejné alebo súkromné záujmy.

Or. en

(Pozri vypustenie článku 84)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Nie všetci verejní obstarávatelia majú 
interné odborné znalosti na to, aby vedeli, 
ako riešiť hospodársky alebo technicky 
náročné zákazky. V tejto súvislosti by 
primeraná odborná pomoc účinným 
spôsobom doplnila činnosti v oblasti 
monitorovania a kontroly. Na jednej 
strane možno tento cieľ dosiahnuť 
pomocou nástrojov na výmenu skúseností 
(znalostné centrá), ktoré verejným 
obstarávateľom poskytujú technickú 
pomoc; na druhej strane by podniky,
v neposlednom rade MSP, mali profitovať
z administratívnej pomoci, najmä ak sa 
zúčastňujú na cezhraničnom 

(51) Každá zúčastnená strana by mala byť 
oprávnená nahlásiť porušovania tejto 
smernice príslušnému orgánu alebo Súdu.
Členské štáty by mali byť schopné 
zabezpečiť pomoc orgánom 
monitorovania, odvetvovým orgánom 
dohľadu, mestským, regionálnym alebo 
vnútroštátnym orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže a orgánom auditu, 
ombudsmanom a vnútroštátnym orgánom 
dohľadu tam, kde existujú.
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obstarávacom konaní.

Or. en

Odôvodnenie

Zjednodušenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) Štruktúry alebo mechanizmy 
monitorovania, dohľadu a podpory 
na vnútroštátnej úrovni už existujú
a môžu sa samozrejme využívať na 
zaistenie monitorovania, vykonávania
a kontroly verejného obstarávania a na 
poskytnutie potrebnej podpory 
obstarávateľom a hospodárskym 
subjektom.

(52) Vysledovateľnosť a transparentnosť 
prijímania rozhodnutí v obstarávacích 
konaniach je nevyhnutná na zabezpečenie 
riadnych konaní vrátane účinného boja 
proti korupcii a podvodom. Verejní 
obstarávatelia by si mali uchovávať kópie 
uzatvorených zmlúv v prípade zákaziek 
vysokej hodnoty, aby mohli poskytnúť 
prístup zainteresovaným stranám k týmto 
dokumentom v súlade s platnými 
pravidlami prístupu k dokumentácii. 
Okrem toho by sa mali v správe
o obstarávaní zdokumentovať nevyhnutné 
prvky a rozhodnutia jednotlivých 
obstarávacích konaní. V záujme 
obmedzenia administratívnych zaťažení 
by sa mala správa o obstarávaní 
odvolávať na informácie, ktoré sa už 
nachádzajú v príslušných oznámeniach
o zadaní zákaziek. Elektronické systémy 
zverejňovania týchto oznámení, ktoré 
spravuje Komisia, by sa mali takisto 
vylepšiť s cieľom umožniť vkladanie 
údajov a zároveň zjednodušiť získavanie 
výpisov správ a výmenu údajov medzi 
systémami.

Or. en
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Odôvodnenie

Alternatívne návrhy v oblasti riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Na zabezpečenie primeraného 
poradenstva a praxe v každom členskom 
štáte a v celej Únii je potrebná účinná 
spolupráca. Orgány poverené 
monitorovaním, vykonávaním, kontrolou
a technickou pomocou by si mali 
vymieňať informácie a vzájomne 
spolupracovať; v rovnakom kontexte by 
mal vnútroštátny organ určený každým 
členským štátom konať ako prednostné 
miesto kontaktu s útvarmi Komisie 
na účely zhromažďovania údajov, výmeny 
informácií a monitorovania vykonávania 
právnych predpisov Únie o verejnom 
obstarávaní.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Alternatívne návrhy v oblasti riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Na zabezpečenie primeraného 
poradenstva a praxe v každom členskom 
štáte a v celej Únii je potrebná účinná 

(53) Na zabezpečenie primeraného 
poradenstva a praxe v každom členskom 
štáte a v celej Únii je potrebná účinná 
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spolupráca. Orgány poverené 
monitorovaním, vykonávaním, kontrolou
a technickou pomocou by si mali vymieňať 
informácie a vzájomne spolupracovať; v 
rovnakom kontexte by mal vnútroštátny 
organ určený každým členským štátom 
konať ako prednostné miesto kontaktu
s útvarmi Komisie na účely 
zhromažďovania údajov, výmeny 
informácií a monitorovania vykonávania 
právnych predpisov Únie o verejnom 
obstarávaní.

spolupráca. Orgány poverené technickou 
pomocou by si mali vymieňať informácie
a vzájomne spolupracovať.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto články predstavujú zbytočné administratívne zaťaženie. Organizácia svojej vnútornej 
správy je na členských štátoch. Členské štáty môžu rozhodnúť o vytvorení orgánu dohľadu 
(článok 84) bez európskeho nariadenia. Článok 84 je v rozpore so zásadou subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Na zabezpečenie primeraného 
poradenstva a praxe v každom členskom 
štáte a v celej Únii je potrebná účinná 
spolupráca. Orgány poverené 
monitorovaním, vykonávaním, kontrolou
a technickou pomocou by si mali vymieňať 
informácie a vzájomne spolupracovať; v 
rovnakom kontexte by mal vnútroštátny 
organ určený každým členským štátom 
konať ako prednostné miesto kontaktu
s útvarmi Komisie na účely 
zhromažďovania údajov, výmeny 
informácií a monitorovania vykonávania 
právnych predpisov Únie o verejnom 
obstarávaní.

(53) Na zabezpečenie primeraného 
poradenstva a praxe v každom členskom 
štáte a v celej Únii je potrebná účinná 
spolupráca. Orgány poverené 
monitorovaním, vykonávaním, kontrolou
a technickou pomocou by si mali vymieňať 
informácie a vzájomne spolupracovať.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Louis Grech

Návrh smernice
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Na zabezpečenie primeraného 
poradenstva a praxe v každom členskom 
štáte a v celej Únii je potrebná účinná 
spolupráca. Orgány poverené 
monitorovaním, vykonávaním, kontrolou
a technickou pomocou by si mali vymieňať 
informácie a vzájomne spolupracovať; v 
rovnakom kontexte by mal vnútroštátny 
organ určený každým členským štátom 
konať ako prednostné miesto kontaktu
s útvarmi Komisie na účely 
zhromažďovania údajov, výmeny 
informácií a monitorovania vykonávania 
právnych predpisov Únie o verejnom 
obstarávaní.

(53) Na zabezpečenie primeraného 
poradenstva a praxe v každom členskom 
štáte a v celej Únii je potrebná účinná 
spolupráca. Orgány poverené 
monitorovaním, vykonávaním, kontrolou
a technickou pomocou by si mali vymieňať 
informácie a vzájomne spolupracovať; v 
rovnakom kontexte by mal vnútroštátny 
organ určený každým členským štátom 
konať ako prednostné miesto kontaktu
s útvarmi Komisie na účely 
zhromažďovania údajov, výmeny 
informácií a monitorovania vykonávania 
právnych predpisov Únie o verejnom 
obstarávaní. Európska komisia by mala 
pomáhať členským štátom, a to 
zabezpečovaním usmernení, školení
a asistenčných pracovísk v rámci celého 
procesu obstarávania s cieľom 
podporovať cezhraničné obstarávanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu 
technickému, hospodárskemu
a regulačnému vývoju by na Komisiu mala 
byť delegovaná právomoc prijímať právne 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy

(54) S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu 
technickému, hospodárskemu
a regulačnému vývoju by na Komisiu mala 
byť delegovaná právomoc prijímať právne 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy
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o fungovaní Európskej únie so zreteľom na 
celý rad nepodstatných prvkov tejto 
smernice. Vzhľadom na potrebu 
dodržiavania medzinárodných dohôd by 
Komisia mala byť oprávnená upravovať 
technické postupy pre metódy výpočtu 
prahových hodnôt a pravidelne revidovať 
samotné prahové hodnoty a prispôsobovať 
prílohy V a XI; zoznamy ústredných 
orgánov štátnej správy podliehajú 
zmenám v dôsledku administratívnych 
zmien na vnútroštátnej úrovni. Tieto 
zmeny sa oznamujú Komisii, ktorá by 
mala byť oprávnená prispôsobovať 
prílohu I; odkazy na nomenklatúr CPV 
môžu podliehať regulačným zmenám 
na úrovni EÚ a je potrebné, aby sa tieto 
zmeny odrazili v znení tejto smernice; 
technické detaily a charakteristiky 
elektronických zariadení by mali byť
v súlade s technologickým vývojom
a administratívnymi potrebami; takisto je 
nevyhnutné oprávniť Komisiu, aby prijala 
záväzné technické normy pre elektronickú 
komunikáciu s cieľom zabezpečiť 
interoperabilitu technických formátov, 
spracovania a prenosu správ
v obstarávacích konaniach vykonávaných 
elektronickými prostriedkami komunikácie 
so zreteľom na technologický vývoj
a administratívne potreby; obsah 
európskeho pasu verejného obstarávania by 
mal odrážať administratívne potreby
a regulačné zmeny na vnútroštátnej úrovni, 
ako aj úrovni EÚ; zoznam legislatívnych 
aktov Únie, ktorým sa stanovujú spoločné 
metodiky na výpočet nákladov na životný 
cyklus by sa mal urýchlene prispôsobiť
v záujme začlenenia opatrení prijatých 
na sektorovom základe. Na splnenie týchto 
potrieb by Komisia mala byť oprávnená 
aktualizovať zoznam legislatívnych aktov 
vrátane metodík na výpočet nákladov 
na životný cyklus.

o fungovaní Európskej únie so zreteľom na 
celý rad nepodstatných prvkov tejto 
smernice. Vzhľadom na potrebu 
dodržiavania medzinárodných dohôd by 
Komisia mala byť oprávnená upravovať 
technické postupy pre metódy výpočtu 
prahových hodnôt a pravidelne revidovať 
samotné prahové hodnoty a prispôsobovať 
prílohy V a XI; takisto je nevyhnutné 
oprávniť Komisiu, aby prijala záväzné 
technické normy pre elektronickú 
komunikáciu s cieľom zabezpečiť 
interoperabilitu technických formátov, 
spracovania a prenosu správ
v obstarávacích konaniach vykonávaných 
elektronickými prostriedkami komunikácie 
so zreteľom na technologický vývoj
a administratívne potreby; obsah 
európskeho pasu verejného obstarávania by 
mal odrážať administratívne potreby
a regulačné zmeny na vnútroštátnej úrovni, 
ako aj úrovni EÚ; zoznam legislatívnych 
aktov Únie, ktorým sa stanovujú spoločné 
metodiky na výpočet nákladov na životný 
cyklus by sa mal urýchlene prispôsobiť
v záujme začlenenia opatrení prijatých 
na sektorovom základe. Na splnenie týchto 
potrieb by Komisia mala byť oprávnená 
aktualizovať zoznam legislatívnych aktov 
vrátane metodík na výpočet nákladov 
na životný cyklus.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu 
technickému, hospodárskemu
a regulačnému vývoju by na Komisiu mala 
byť delegovaná právomoc prijímať právne 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie so zreteľom na 
celý rad nepodstatných prvkov tejto 
smernice. Vzhľadom na potrebu 
dodržiavania medzinárodných dohôd by 
Komisia mala byť oprávnená upravovať 
technické postupy pre metódy výpočtu 
prahových hodnôt a pravidelne revidovať 
samotné prahové hodnoty a prispôsobovať 
prílohy V a XI; zoznamy ústredných 
orgánov štátnej správy podliehajú zmenám
v dôsledku administratívnych zmien na 
vnútroštátnej úrovni. Tieto zmeny sa 
oznamujú Komisii, ktorá by mala byť 
oprávnená prispôsobovať prílohu I; odkazy 
na nomenklatúr CPV môžu podliehať 
regulačným zmenám na úrovni EÚ a je 
potrebné, aby sa tieto zmeny odrazili
v znení tejto smernice; technické detaily
a charakteristiky elektronických zariadení 
by mali byť v súlade s technologickým 
vývojom a administratívnymi potrebami; 
takisto je nevyhnutné oprávniť Komisiu, 
aby prijala záväzné technické normy pre 
elektronickú komunikáciu s cieľom 
zabezpečiť interoperabilitu technických 
formátov, spracovania a prenosu správ
v obstarávacích konaniach vykonávaných 
elektronickými prostriedkami komunikácie 
so zreteľom na technologický vývoj
a administratívne potreby; obsah 
európskeho pasu verejného obstarávania by 
mal odrážať administratívne potreby
a regulačné zmeny na vnútroštátnej úrovni, 
ako aj úrovni EÚ; zoznam legislatívnych 
aktov Únie, ktorým sa stanovujú spoločné 

(54) S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu 
technickému, hospodárskemu
a regulačnému vývoju by na Komisiu mala 
byť delegovaná právomoc prijímať právne 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie so zreteľom na 
celý rad nepodstatných prvkov tejto 
smernice. Vzhľadom na potrebu 
dodržiavania medzinárodných dohôd by 
Komisia mala byť oprávnená upravovať 
technické postupy pre metódy výpočtu 
prahových hodnôt a pravidelne revidovať 
samotné prahové hodnoty a prispôsobovať 
prílohy V a XI; zoznamy ústredných 
orgánov štátnej správy podliehajú zmenám
v dôsledku administratívnych zmien na 
vnútroštátnej úrovni. Tieto zmeny sa 
oznamujú Komisii, ktorá by mala byť 
oprávnená prispôsobovať prílohu I; odkazy 
na nomenklatúr CPV môžu podliehať 
regulačným zmenám na úrovni EÚ a je 
potrebné, aby sa tieto zmeny odrazili
v znení tejto smernice; technické detaily
a charakteristiky elektronických zariadení 
by mali byť v súlade s technologickým 
vývojom a administratívnymi potrebami; 
takisto je nevyhnutné oprávniť Komisiu, 
aby prijala záväzné technické normy pre 
elektronickú komunikáciu s cieľom 
zabezpečiť interoperabilitu technických 
formátov, spracovania a prenosu správ
v obstarávacích konaniach vykonávaných 
elektronickými prostriedkami komunikácie 
so zreteľom na technologický vývoj
a administratívne potreby; obsah 
európskeho pasu verejného obstarávania by 
mal odrážať administratívne potreby
a regulačné zmeny na vnútroštátnej úrovni, 
ako aj úrovni EÚ; zoznam legislatívnych 
aktov Únie, ktorým sa stanovujú spoločné 
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metodiky na výpočet nákladov na životný 
cyklus by sa mal urýchlene prispôsobiť
v záujme začlenenia opatrení prijatých 
na sektorovom základe. Na splnenie týchto 
potrieb by Komisia mala byť oprávnená 
aktualizovať zoznam legislatívnych aktov 
vrátane metodík na výpočet nákladov 
na životný cyklus.

metodiky na výpočet nákladov na životný 
cyklus by sa mal urýchlene prispôsobiť
v záujme začlenenia opatrení prijatých 
na sektorovom základe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh smernice
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu 
technickému, hospodárskemu
a regulačnému vývoju by na Komisiu mala 
byť delegovaná právomoc prijímať právne 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie so zreteľom na 
celý rad nepodstatných prvkov tejto 
smernice. Vzhľadom na potrebu 
dodržiavania medzinárodných dohôd by 
Komisia mala byť oprávnená upravovať 
technické postupy pre metódy výpočtu 
prahových hodnôt a pravidelne revidovať 
samotné prahové hodnoty a prispôsobovať 
prílohy V a XI; zoznamy ústredných 
orgánov štátnej správy podliehajú zmenám
v dôsledku administratívnych zmien na 
vnútroštátnej úrovni. Tieto zmeny sa 
oznamujú Komisii, ktorá by mala byť 
oprávnená prispôsobovať prílohu I; odkazy 
na nomenklatúr CPV môžu podliehať 
regulačným zmenám na úrovni EÚ a je 
potrebné, aby sa tieto zmeny odrazili
v znení tejto smernice; technické detaily
a charakteristiky elektronických zariadení 
by mali byť v súlade s technologickým 
vývojom a administratívnymi potrebami; 
takisto je nevyhnutné oprávniť Komisiu, 

(54) S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu 
technickému, hospodárskemu
a regulačnému vývoju by na Komisiu mala 
byť delegovaná právomoc prijímať právne 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie so zreteľom na 
celý rad nepodstatných prvkov tejto 
smernice. Vzhľadom na potrebu 
dodržiavania medzinárodných dohôd by 
Komisia mala byť oprávnená upravovať 
technické postupy pre metódy výpočtu 
prahových hodnôt a pravidelne revidovať 
samotné prahové hodnoty a prispôsobovať 
prílohy V a XI; zoznamy ústredných 
orgánov štátnej správy podliehajú zmenám
v dôsledku administratívnych zmien na 
vnútroštátnej úrovni. Tieto zmeny sa 
oznamujú Komisii, ktorá by mala byť 
oprávnená prispôsobovať prílohu I; odkazy 
na nomenklatúr CPV môžu podliehať 
regulačným zmenám na úrovni EÚ a je 
potrebné, aby sa tieto zmeny odrazili
v znení tejto smernice; technické detaily
a charakteristiky elektronických zariadení 
by mali byť v súlade s technologickým 
vývojom a administratívnymi potrebami; 
takisto je nevyhnutné oprávniť Komisiu, 
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aby prijala záväzné technické normy pre 
elektronickú komunikáciu s cieľom 
zabezpečiť interoperabilitu technických 
formátov, spracovania a prenosu správ
v obstarávacích konaniach vykonávaných 
elektronickými prostriedkami komunikácie 
so zreteľom na technologický vývoj
a administratívne potreby; obsah 
európskeho pasu verejného obstarávania by 
mal odrážať administratívne potreby
a regulačné zmeny na vnútroštátnej úrovni, 
ako aj úrovni EÚ; zoznam legislatívnych 
aktov Únie, ktorým sa stanovujú spoločné 
metodiky na výpočet nákladov na životný 
cyklus by sa mal urýchlene prispôsobiť
v záujme začlenenia opatrení prijatých 
na sektorovom základe. Na splnenie týchto 
potrieb by Komisia mala byť oprávnená 
aktualizovať zoznam legislatívnych aktov 
vrátane metodík na výpočet nákladov 
na životný cyklus.

aby prijala záväzné technické normy pre 
elektronickú komunikáciu, ako je 
predkladanie trojdimenzionálnych 
digitálnych zobrazení v prípade verejného 
obstarávania na uskutočnenie prác,
s cieľom zabezpečiť interoperabilitu 
technických formátov, spracovania
a prenosu správ v obstarávacích konaniach 
vykonávaných elektronickými 
prostriedkami komunikácie so zreteľom na 
technologický vývoj a administratívne 
potreby; obsah európskeho pasu verejného 
obstarávania by mal odrážať 
administratívne potreby a regulačné zmeny 
na vnútroštátnej úrovni, ako aj úrovni EÚ; 
zoznam legislatívnych aktov Únie, ktorým 
sa stanovujú spoločné metodiky na výpočet 
nákladov na životný cyklus by sa mal 
urýchlene prispôsobiť v záujme začlenenia 
opatrení prijatých na sektorovom základe. 
Na splnenie týchto potrieb by Komisia 
mala byť oprávnená aktualizovať zoznam
legislatívnych aktov vrátane metodík na 
výpočet nákladov na životný cyklus.

Or. en

Odôvodnenie

Digitálne trojdimenzionálne zobrazenia sú nevyhnutným nástrojom, vďaka ktorému môžu 
verejní obstarávatelia zlepšovať prijímanie rozhodnutí prostredníctvom návrhu, realizácie
a prevádzky verejných prác, najmä pri činnostiach opísaných v prílohe II. Niektoré členské 
štáty už od uchádzačov požadujú, aby predložili interoperabilné trojdimenzionálne digitálne 
zobrazenia v prípade verejných zákaziek na uskutočnenie prác.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(55) Je mimoriadne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej práce 
uskutočňovala náležité konzultácie aj na 

(55) Je mimoriadne dôležité, aby Komisia 
uskutočňovala náležité konzultácie so 
všetkými zúčastnenými stranami vrátane 
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úrovni expertov. Komisia by pri príprave
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

MSP, environmentálnych
a spotrebiteľských organizácií a odborov. 
Komisia by pri príprave a tvorbe 
delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu
a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(56) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
ako aj na vypracovanie štandardných 
formulárov pre uverejňovanie oznámení, 
štandardného formuláru pre európsky pas 
verejného obstarávania a spoločnej 
šablóny, ktorú budú orgány dohľadu 
používať na vypracovanie správy
o vykonávaní a štatistickej správy, by 
vykonávacie právomoci mali byť 
prenesené na Komisiu. Tieto právomoci by 
sa mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie24. Konzultačný postup 
by sa mal používať na prijatie takýchto 
vykonávacích aktov, ktoré nemajú žiadny 
vplyv ani z finančného hľadiska, ani pokiaľ 
ide o povahu a rozsah povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice. Naopak, 
tieto akty sú charakterizované výlučne 
administratívnym účelom a slúžia na 
uľahčenie uplatňovania pravidiel 
stanovených touto smernicou.

(56) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
ako aj na vypracovanie štandardných 
formulárov pre uverejňovanie oznámení, 
štandardného formuláru pre európsky pas 
verejného obstarávania, by vykonávacie 
právomoci mali byť prenesené na Komisiu. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie24. Konzultačný postup by sa mal 
používať na prijatie takýchto vykonávacích 
aktov, ktoré nemajú žiadny vplyv ani
z finančného hľadiska, ani pokiaľ ide
o povahu a rozsah povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice. Naopak, 
tieto akty sú charakterizované výlučne
administratívnym účelom a slúžia na 
uľahčenie uplatňovania pravidiel 
stanovených touto smernicou.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(56) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
ako aj na vypracovanie štandardných 
formulárov pre uverejňovanie oznámení, 
štandardného formuláru pre európsky pas 
verejného obstarávania a spoločnej 
šablóny, ktorú budú orgány dohľadu 
používať na vypracovanie správy
o vykonávaní a štatistickej správy, by 
vykonávacie právomoci mali byť 
prenesené na Komisiu. Tieto právomoci by 
sa mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie24. Konzultačný postup 
by sa mal používať na prijatie takýchto 
vykonávacích aktov, ktoré nemajú žiadny 
vplyv ani z finančného hľadiska, ani pokiaľ 
ide o povahu a rozsah povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice. Naopak, 
tieto akty sú charakterizované výlučne 
administratívnym účelom a slúžia na 
uľahčenie uplatňovania pravidiel 
stanovených touto smernicou.

(56) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tejto smernice, 
ako aj na vypracovanie štandardných 
formulárov pre uverejňovanie oznámení, 
štandardného formuláru pre európsky pas 
verejného obstarávania, by vykonávacie 
právomoci mali byť prenesené na Komisiu. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie24. Konzultačný postup by sa mal 
používať na prijatie takýchto vykonávacích 
aktov, ktoré nemajú žiadny vplyv ani
z finančného hľadiska, ani pokiaľ ide
o povahu a rozsah povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice. Naopak, 
tieto akty sú charakterizované výlučne 
administratívnym účelom a slúžia na 
uľahčenie uplatňovania pravidiel 
stanovených touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Sirpa Pietikäinen
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica by sa nemala týkať služieb 
vo všeobecnom hospodárskom záujme
v prípade, že:
a) tieto služby boli vymedzené podľa zásad 
právnych predpisov EÚ;
b) verejné orgány splnili požiadavky na 
transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie 
pri oznamovacom postupe;
c) počet poskytovateľov služieb je 
vzhľadom na ciele tejto smernice 
neprimeraný.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V tejto smernici sa stanovuje, ako 
inštitúcie Únie, členské štáty a ústredné
a miestne orgány štátnej správy
v spolupráci s partnermi z verejného, 
súkromného a dobrovoľníckeho sektora 
plánujú začať so zlepšovaním verejného 
obstarávania. Stanovujú sa v nej zásady 
Únie v oblasti obstarávania vo verejnom 
sektore, ktoré sú spojené zo zásadami 
Únie v oblasti verejných služieb vysokej 
kvality.
V záujme úplného dosiahnutia cieľov 
tejto smernice verejní obstarávatelia 
zabezpečia, aby sa komplexné stratégie 
obstarávania vykonávali na úrovni 
každého subjektu obstarávania. Konajú sa 
verejné vypočúvania a konzultácie
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s koncovými užívateľmi výrobkov
a služieb ako súčasť tohto procesu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup alebo iné formy 
získavania prác, tovaru alebo služieb 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, ktorých si títo verejní 
obstarávatelia vybrali, bez ohľadu na to, či 
dané práce, tovar alebo služby slúžia 
alebo neslúžia na verejný účel.

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup prác, tovaru alebo služieb 
prostredníctvom verejných zákaziek, a to 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, ktorých si títo verejní 
obstarávatelia vybrali.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica o obstarávaní sa nevzťahuje na obstarávania, ktorých súčasťou sú nájom
a prenájom. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD) práce, dodávky alebo 
služby, ktoré nie sú určené na verejný účel a neprinášajú priamy prospech verejnému 
obstarávateľovi, nepodliehajú právnemu predpisu o obstarávaní (C-451/08).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup alebo iné formy 
získavania prác, tovaru alebo služieb 
jedným alebo viacerými verejnými 

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup prác, tovaru alebo služieb 
prostredníctvom verejných zákaziek, a to 
jedným alebo viacerými verejnými 
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obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, ktorých si títo verejní 
obstarávatelia vybrali, bez ohľadu na to, 
či dané práce, tovar alebo služby slúžia 
alebo neslúžia na verejný účel.

obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, za predpokladu, že verejný 
orgán má z prác, tovaru alebo služieb 
priame hospodárske výhody.

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka tomu je jasné, že nie každá účasť na činnostiach obstarávania prác, tovaru alebo 
služieb sama osebe zdôvodňuje zadanie zákazky. Súdny dvor takisto uplatňuje kritérium 
priamosti s cieľom rozlišovať medzi jednotlivými prípadmi (napr. rozsudok z 25. marca 2010 
(C-451/08)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup alebo iné formy získavania
prác, tovaru alebo služieb jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi od 
hospodárskych subjektov, ktorých si títo 
verejní obstarávatelia vybrali, bez ohľadu 
na to, či dané práce, tovar alebo služby 
slúžia alebo neslúžia na verejný účel.

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup alebo iné formy získavania 
prác, tovaru alebo služieb jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi od 
hospodárskych subjektov, ktorých si títo 
verejní obstarávatelia vybrali.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa rozhodnutia ESD C-451/08 práce, tovar a služby, ktoré nie sú určené na verejný účel, 
nepatria do pôsobnosti pravidiel obstarávania EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup alebo iné formy získavania 
prác, tovaru alebo služieb jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi od 
hospodárskych subjektov, ktorých si títo 
verejní obstarávatelia vybrali, bez ohľadu 
na to, či dané práce, tovar alebo služby 
slúžia alebo neslúžia na verejný účel.

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup alebo iné formy získavania 
prác, tovaru alebo služieb, ako sa uvádza
v tejto smernici, jedným alebo viacerými 
verejnými obstarávateľmi od 
hospodárskych subjektov, ktorých si títo 
verejní obstarávatelia vybrali, bez ohľadu 
na to, či dané práce, tovar alebo služby 
slúžia alebo neslúžia na verejný účel.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup alebo iné formy 
získavania prác, tovaru alebo služieb 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, ktorých si títo verejní 
obstarávatelia vybrali, bez ohľadu na to, či 
dané práce, tovar alebo služby slúžia 
alebo neslúžia na verejný účel.

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup prác, tovaru alebo služieb 
prostredníctvom verejných zákaziek, a to 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, ktorých si títo verejní 
obstarávatelia vybrali. Obstarávanie
v zmysle tejto smernice znamená 
získavanie prác, tovaru alebo služieb 
prostredníctvom verejných zákaziek, a to 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, ktorých si títo verejní 
obstarávatelia vybrali.

Or. en

Odôvodnenie

Základom vymedzenia obstarávania by mala byť jedna zákazka a nie jeden projekt. Jeden 
projekt môže mať viacero zákaziek, z ktorých niektoré môžu patriť do pôsobnosti tejto 
smernice a niektoré nie. Sčítanie hodnôt služieb, tovaru a prác len z toho dôvodu, že sú 
súčasťou rovnakého projektu, nemá žiadnu dodatočnú hodnotu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup alebo iné formy 
získavania prác, tovaru alebo služieb 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, ktorých si títo verejní 
obstarávatelia vybrali, bez ohľadu na to, či 
dané práce, tovar alebo služby slúžia 
alebo neslúžia na verejný účel.

2. Obstarávanie v zmysle tejto smernice 
znamená nákup prác, tovaru alebo služieb 
prostredníctvom verejných zákaziek, a to 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi od hospodárskych 
subjektov, ktorých si títo verejní 
obstarávatelia vybrali.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celok prác, tovaru a/alebo služieb 
predstavuje v zmysle tejto smernice aj
v prípade nakúpenia prostredníctvom 
rôznych zákaziek jedno obstarávanie, ak 
zákazky tvoria súčasť jedného jediného 
projektu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pojem je príliš všeobecný a príliš nejasný.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celok prác, tovaru a/alebo služieb 
predstavuje v zmysle tejto smernice aj
v prípade nakúpenia prostredníctvom 
rôznych zákaziek jedno obstarávanie, ak 
zákazky tvoria súčasť jedného jediného 
projektu.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Základom vymedzenia procesu obstarávania by mala byť zákazka a nie projekt. Sčítanie 
hodnôt služieb, tovaru a prác len z toho dôvodu, že sú súčasťou rovnakého projektu, nemá 
žiadnu dodatočnú hodnotu. Služby architekta a právneho poradenstva pri zákazke na 
uskutočnenie prác sa napríklad jasne odlišujú od služieb spojených so skutočným prácami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celok prác, tovaru a/alebo služieb 
predstavuje v zmysle tejto smernice aj
v prípade nakúpenia prostredníctvom 
rôznych zákaziek jedno obstarávanie, ak 
zákazky tvoria súčasť jedného jediného 
projektu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celok prác, tovaru a/alebo služieb 
predstavuje v zmysle tejto smernice aj
v prípade nakúpenia prostredníctvom 
rôznych zákaziek jedno obstarávanie, ak 
zákazky tvoria súčasť jedného jediného 
projektu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Základom vymedzenia obstarávania by mala byť jedna zákazka a nie jeden projekt. Jeden 
projekt môže mať viacero zákaziek, z ktorých niektoré môžu patriť do pôsobnosti tejto 
smernice a niektoré nie. Sčítanie hodnôt služieb, tovaru a prác len z toho dôvodu, že sú 
súčasťou rovnakého projektu, nemá žiadnu dodatočnú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celok prác, tovaru a/alebo služieb 
predstavuje v zmysle tejto smernice aj
v prípade nakúpenia prostredníctvom 
rôznych zákaziek jedno obstarávanie, ak 
zákazky tvoria súčasť jedného jediného 
projektu.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celok prác, tovaru a/alebo služieb 
predstavuje v zmysle tejto smernice aj
v prípade nakúpenia prostredníctvom 
rôznych zákaziek jedno obstarávanie, ak 
zákazky tvoria súčasť jedného jediného 
projektu.

Celok prác, tovaru alebo služieb, ktoré sú 
prostredníctvom svojich hospodárskych
a technických funkcií svojou povahou 
jednotné, predstavuje v zmysle tejto 
smernice aj v prípade nakúpenia 
prostredníctvom rôznych zákaziek jedno 
obstarávanie, ak zákazky tvoria súčasť 
jedného jediného projektu.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie návrhu Komisie, ktorého cieľom je zabrániť obchádzaniu pravidiel obstarávania EÚ 
prostredníctvom umelého rozdelenia zákaziek je príliš ďalekosiahle, napríklad v prípade 
stavebného a architektonického plánovania. Preto navrhované znenie vychádza z odseku 41 
nedávneho rozhodnutia ESD vo veci C 574/10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou nie je dotknuté právo 
orgánov verejnej správy na všetkých 
úrovniach rozhodnúť, či, ako a do akej 
miery chcú vykonávať verejné funkcie 
samy podľa protokolu č. 26 Zmluvy. 
Orgány verejnej správy môžu vykonávať 
úlohy vo verejnom záujme využívaním 
svojich vlastných zdrojov bez toho, aby sa 
museli obracať na vonkajšie hospodárske 
subjekty. Môžu tak urobiť v spolupráci
s inými verejnými orgánmi bez toho, aby 
musel tento vzťah prevziať formu zmluvy
o verejnom obstarávaní.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento nový článok dopĺňa rámec pôsobnosti uplatňovania smernice. Právo Spoločenstva 
nevyžaduje od miestnych orgánov, aby využívali určitú právnu formu alebo určitý pracovný 
režim na plnenie svojich misií v oblasti verejných služieb. Spôsob, akým sú miestne orgány 
zoskupené, nesmie podliehať rámcu pravidiel vnútorného trhu. Takéto presadzovanie v rámci 
znenia práva Spoločenstva je veľmi nápomocné na predchádzanie sporným prípadom
v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica sa nevzťahuje na 
zmluvy o dodávaní tovarov alebo 
poskytovaní služieb, ktoré zo zákona 
podliehajú pevnej cene a v súvislosti
s ktorými postupy verejného obstarávania 
nemajú ipso facto žiadny význam.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Uplatňovanie tejto smernice podlieha 
článkom 36, 51, 52, 62 a 346 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby sa táto smernica neprekrývala
s pravidlami, ktorými sa riadia obstarávania v oblasti obrany.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Zákazky na sociálne a iné špecifické 
služby uvedené v prílohe XVI sa riadia 
výlučne článkami 74 až 76 tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Forma navrhovanej smernice je taká, že sociálne a iné špecifické služby sa riadia výlučne 
článkami 74 až 76. Malo by sa to čím skôr uviesť v znení návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Robert Rochefort

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Služby, ktoré sa riadia ustanoveniami 
tejto smernice, sú uvedené v prílohe XVI 
A. Články 74 a 76 tejto smernice sa 
vzťahujú na zákazky na poskytovanie 
osobitných služieb uvedené v prílohe XVI 
B.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Táto smernica nemá vplyv na pracovné 
právo, to znamená na žiadne právne 
alebo zmluvné ustanovenia týkajúce sa 
podmienok zamestnania, pracovných 
podmienok vrátane ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci a vzťahy medzi 
zamestnávateľmi a pracovníkmi, ktoré 
členské štáty uplatňujú v súlade
s vnútroštátnym právom, ktoré dodržiava 
právo Spoločenstva. Táto smernica takisto 
nemá vplyv na právne predpisy členských 
štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1b
Táto smernica nemá vplyv na 
vykonávanie základných práv uznaných 
členskými štátmi a právom Spoločenstva. 
Nemá takisto vplyv ani na právo rokovať, 
uzatvárať a presadzovať kolektívne 
zmluvy a uskutočňovať protestné akcie 
zamestnancov v súlade s vnútroštátnym 
právom a postupmi, ktoré dodržiavajú 
právo Spoločenstva.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Evelyne Gebhardt
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Návrh smernice
Článok 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1c
Táto smernica nemá v súlade s právom 
Spoločenstva vplyv na slobodu členských 
štátov vymedzovať to, čo považujú za 
služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, ako by sa mali tieto služby
v súlade s pravidlami štátnej pomoci 
organizovať a financovať, a to, akým 
osobitným záväzkom by mali podliehať.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným 
právom“, sú inštitúcie, ktoré majú všetky 
tieto charakteristiky:

(6) „inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným 
právom“:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sú zriadené na osobitný účel 
uspokojovania potrieb vo všeobecnom 
záujme bez priemyselnej alebo obchodnej 
povahy, alebo majú tento osobitný účel; 
na tento účel platí, že ak sa inštitúcia, 

a) sú zriadené na osobitný účel 
uspokojovania potrieb vo všeobecnom 
záujme bez priemyselnej alebo obchodnej 
povahy, alebo majú tento osobitný účel;
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ktorá pracuje v bežných trhových 
podmienkach, zameriava na vytváranie 
zisku a znáša straty spojené
s vykonávaním svojich činností, nemá
účel uspokojovania potrieb vo všeobecnom 
záujme bez priemyselnej alebo obchodnej 
povahy;

Or. en

Odôvodnenie

Ide o vymedzenie súčasnej smernice, ktoré je dané a nie je potrebné ho meniť. Tento právny 
predpis vymedzuje, ako obstarávať verejné tovary, práce a služby. Nie je potrebné 
prekračovať právny základ a služby verejného záujmu vymedziť veľmi reštriktívnym 
spôsobom. Je to v rozpore so základnou zásadou subsidiarity v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sú zriadené na osobitný účel 
uspokojovania potrieb vo všeobecnom 
záujme bez priemyselnej alebo obchodnej 
povahy, alebo majú tento osobitný účel; na 
tento účel platí, že ak sa inštitúcia, ktorá 
pracuje v bežných trhových podmienkach, 
zameriava na vytváranie zisku a znáša 
straty spojené s vykonávaním svojich 
činností, nemá účel uspokojovania potrieb 
vo všeobecnom záujme bez priemyselnej 
alebo obchodnej povahy;

a) sú zriadené na osobitný účel 
uspokojovania potrieb vo všeobecnom 
záujme alebo ktoré majú tento osobitný 
účel; tieto potreby mali byť bez 
priemyselnej alebo obchodnej povahy;

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie a zjednodušenie vymedzenia pojmu „inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným 
právom“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sú zriadené na osobitný účel 
uspokojovania potrieb vo všeobecnom 
záujme bez priemyselnej alebo obchodnej 
povahy, alebo majú tento osobitný účel; na 
tento účel platí, že ak sa inštitúcia, ktorá 
pracuje v bežných trhových podmienkach, 
zameriava na vytváranie zisku a znáša 
straty spojené s vykonávaním svojich 
činností, nemá účel uspokojovania potrieb 
vo všeobecnom záujme bez priemyselnej 
alebo obchodnej povahy;

a) sú zriadené na osobitný účel 
uspokojovania potrieb vo všeobecnom 
záujme bez priemyselnej alebo obchodnej 
povahy, alebo majú tento osobitný účel; na 
tento účel platí, že inštitúcia, ktorá pracuje
v bežných trhových podmienkach
a podniká hospodársku činnosť 
dodávaním tovarov a služieb na trh, nemá 
účel uspokojovania potrieb vo všeobecnom 
záujme bez priemyselnej alebo obchodnej 
povahy;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné znenie ustanovenia vedie k právnej neistote, keďže sa vzťahuje na pojmy, ktoré sú len 
nejasne spomenuté, a mohlo by vyvolať rozdielny výklad a značné rozpory. Navrhovaný 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh využíva vymedzenie hospodárskych činností uvedené 
Komisiou vo svojom oznámení o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na 
náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu v súlade s ustálenou judikatúrou 
Európskeho súdneho dvora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) majú právnu subjektivitu; b) (Netýka sa slovenského znenia.)

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) sú z väčšej časti financované štátnymi, 
regionálnymi alebo miestnymi orgánmi 
alebo inými inštitúciami, ktoré sa spravujú 
verejným právom; alebo ich riadenie 
podlieha dohľadu týchto inštitúcií; alebo 
majú správny, riadiaci alebo dozorný 
orgán, v ktorom viac ako polovicu členov 
vymenovali štátne, regionálne alebo 
miestne orgány alebo inštitúcie, ktoré sa 
spravujú verejným právom.

c) spĺňajú aspoň jednu z týchto 
podmienok:

(i) Väčšina finančných prostriedkov 
pochádza zo štátnych, regionálnych alebo 
miestnych orgánov alebo iných inštitúcií, 
ktoré sa spravujú verejným právom;
(ii) Väčšinu členov správnych, riadiacich 
alebo dozorných orgánov vymenovali
štátne, regionálne alebo miestne orgány 
alebo iné inštitúcie, ktoré sa spravujú 
verejným právom;

(iii) Rozhodnutia podliehajú kontrole 
riadenia štátnymi, regionálnymi alebo 
miestnymi orgánmi alebo inými 
inštitúciami, ktoré sa riadia verejným 
právom.

Or. en

Odôvodnenie

Tým sa objasňuje rozsah pokrytia smernice, pokiaľ ide o to, aký typ organizácie by sa mala 
týkať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) sú z väčšej časti financované štátnymi, 
regionálnymi alebo miestnymi orgánmi 
alebo inými inštitúciami, ktoré sa spravujú 
verejným právom; alebo ich riadenie 
podlieha dohľadu týchto inštitúcií; alebo 
majú správny, riadiaci alebo dozorný 
orgán, v ktorom viac ako polovicu členov 
vymenovali štátne, regionálne alebo 
miestne orgány alebo inštitúcie, ktoré sa 
spravujú verejným právom.

c) sú z väčšej časti financované štátnymi, 
regionálnymi alebo miestnymi orgánmi 
alebo inými inštitúciami, ktoré sa spravujú 
verejným právom; alebo ich riadenie 
podlieha dohľadu týchto inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) väčšinu členov správnych, riadiacich 
alebo dozorných orgánov vymenovali 
štátne, regionálne alebo miestne orgány 
alebo iné inštitúcie, ktoré sa riadia
verejným právom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) alebo dielo alebo realizácia diela, a to 
akýmkoľvek spôsobom, podľa 
požiadaviek, ktoré vymedzil verejný 
obstarávateľ. „Dielo“ znamená výsledok 
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stavebných prác alebo stavebno-
inžinierskych prác ako celku, ktorý sám
o sebe postačuje na to, aby plnil 
ekonomickú alebo technickú funkciu.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie 2004/18/ES sa schválilo a dobre funguje..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) uskutočnenie diela alebo vypracovanie 
projektovej dokumentácie a uskutočnenie 
diela;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) realizácia diela, a to akýmkoľvek 
spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré 
vymedzil verejný obstarávateľ 
vykonávajúci rozhodujúci vplyv na druh 
alebo návrh diela;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) realizácia diela, a to akýmkoľvek 
spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré 
vymedzil verejný obstarávateľ 
vykonávajúci rozhodujúci vplyv na druh 
alebo návrh diela;

c) realizácia diela podľa požiadaviek, ktoré 
vymedzil verejný obstarávateľ 
vykonávajúci rozhodujúci vplyv na druh 
alebo návrh diela;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) „Verejná koncesia na služby“ je 
zákazka rovnakého druhu ako verejná 
zákazka na služby s tým rozdielom, že 
protiplnením za poskytovanie služieb je 
buď len právo na využívanie služby, alebo 
toto právo spojené s peňažným plnením.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) „hospodársky subjekt“ je akákoľvek 
fyzická alebo právnická osoba alebo 
verejný subjekt alebo skupina takýchto 

(12) „hospodársky subjekt“ je akákoľvek 
verejná alebo súkromná fyzická alebo 
právnická osoba alebo akákoľvek skupina 
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osôb a/alebo subjektov, ktoré na trhu 
ponúkajú uskutočnenie prác a/alebo 
realizáciu diela, dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služieb;

takýchto osôb a/alebo subjektov, ktoré 
na trhu ponúkajú uskutočnenie prác a/alebo 
realizáciu diela, dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služieb;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) „podklady k obstarávaniu“ sú všetky 
dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ 
pripravil alebo na ktoré odkazuje s cieľom 
opísať alebo určiť prvky obstarávania 
alebo konania vrátane oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania, 
predbežného informatívneho oznámenia, 
ak sa používa ako prostriedok výzvy na 
súťaž, technických špecifikácií, 
informatívneho dokumentu, navrhovaných 
podmienok zákazky, formátov, v ktorých 
záujemcovia a uchádzači predkladajú 
dokumenty, informácií o všeobecne 
uplatňovaných povinnostiach
a akýchkoľvek doplnkových dokumentov;

(15) „podklady k obstarávaniu“ je 
akýkoľvek dokument, ktoré verejný 
obstarávateľ pripravil alebo na ktoré 
odkazuje s cieľom opísať alebo určiť prvky 
obstarávania alebo konania vrátane 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, predbežného informatívneho 
oznámenia, ak sa používa ako prostriedok 
výzvy na súťaž, technických špecifikácií, 
informatívneho dokumentu, navrhovaných 
podmienok zákazky, formátov, v ktorých 
záujemcovia a uchádzači predkladajú 
dokumenty, informácií o všeobecne 
uplatňovaných povinnostiach
a akýchkoľvek doplnkových dokumentov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Mitro Repo

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) „centrálna obstarávacia inštitúcia“ je 
verejný obstarávateľ poskytujúci 
centralizované obstarávacie činnosti

(18) „centrálna obstarávacia inštitúcia“ je 
verejný obstarávateľ v zmysle tohto článku 
bod 1 alebo verejný obstarávateľ v zmysle 
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a prípadne vedľajšie obstarávacie činnosti; článku 4 smernice .../.../EÚ [smernice 
nahrádzajúcej smernicu 2004/17/ES] 
poskytujúci centralizované obstarávacie 
činnosti a prípadne vedľajšie obstarávacie 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) „systém poukážok na služby“ je 
systém, v ktorom verejný obstarávateľ 
poskytne zákazníkovi poukážku na služby
a ten potom môže získať službu od 
poskytovateľa služieb, ktorého verejný 
obstarávateľ zahrnul do systému 
poukážok na služby. Verejný obstarávateľ 
zaplatí poskytovateľovi služieb sumu 
zodpovedajúcu hodnote poukážky na 
službu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) „elektronické prostriedky“ sú 
elektronické zariadenia na spracovanie 
(vrátane digitálnej kompresie)
a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, 
zasielané a prijímané prostredníctvom 
vedení, rádiom, optickými prostriedkami 
alebo inými elektromagnetickými 

(21) „elektronické prostriedky“ sú 
elektronické zariadenia na spracovanie 
(vrátane digitálnej kompresie)
a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, 
zasielané a prijímané prostredníctvom 
vedení, rádiom, optickými prostriedkami 
alebo inými elektromagnetickými 
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prostriedkami; prostriedkami; v prípade zákaziek na 
uskutočnenie prác sa „elektronické 
prostriedky“ vzťahujú aj na využívanie 
interoperabilných trojdimenzionálnych 
zastúpení zahŕňajúcich návrh, realizáciu
a prevádzku budovy alebo infraštruktúry;

Or. en

Odôvodnenie

Ide o nevyhnutný nástroj umožňujúci verejným obstarávateľom zlepšovať proces prijímania 
rozhodnutí, najmä v prípade činností opísaných v prílohe II. Toto opatrenie by sa malo 
zaviesť spolu s cieľmi vykonávania elektronického obstarávania, pričom sa ušetria peniaze 
daňových poplatníkov, a zabezpečí sa, že sa alternatívne návrhy hodnotia pomerne 
jednoducho, a najmä že sa úspory energie a iných častí životného cyklu náležite ocenia
a porovnajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výroby, dopravy, 
používania a údržby) existencie výrobku 
alebo prác alebo poskytovania služby, od 
získania surovín, cez výrobu zdrojov až po 
likvidáciu, odstránenie a ukončenie;

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výskumu, vývoja, 
výroby, dopravy, používania a údržby) 
existencie výrobku alebo prác alebo 
poskytovania služby, od získania surovín, 
cez výrobu zdrojov až po likvidáciu, 
odstránenie a ukončenie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výroby, dopravy, 
používania a údržby) existencie výrobku 
alebo prác alebo poskytovania služby, od 
získania surovín, cez výrobu zdrojov až po 
likvidáciu, odstránenie a ukončenie;

(22) „životný cyklus“ znamená, v prípade, 
že je to možné, peňažné vyjadrenie 
celkových nákladov spojených s verejným 
obstarávaním vrátane nákladov na 
účinnosť údržby a zdrojov (vrátane 
energie), nákladov na recykláciu na konci 
životnosti a nákladov sociálneho vplyvu
v prípade, že sa týkajú uskutočnenia 
zákazky. Efektívne navrhnutie, 
plánovanie a využitie elektronických 
prostriedkov sa dá takisto začleniť do 
peňažného vyjadrenia životného cyklu. Na 
účely verejného obstarávania životný 
cyklus začína kúpou, pokračuje 
životnosťou prác, tovaru alebo služieb
a tvorí integrálnu a neoddeliteľnú súčasť 
kalkulácií toho, čo predstavuje 
hospodársky najvýhodnejšiu ponuku.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže v záujme daňových poplatníkov sú verejní obstarávatelia zodpovední za to, aby zaistili 
zabezpečenie pomer medzi kvalitou a cenou, pokiaľ ide o to, aké riešenie sa prostredníctvom 
verejného obstarávania zvolí, a to, že to z dlhodobého hľadiska to nebude stáť spoločnosť 
alebo životné prostredie celkovo viac, táto zodpovednosť začína kúpou. Verejní obstarávatelia 
nemôžu zodpovedať za škodlivú environmentálnu alebo sociálnu voľbu súkromných podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výroby, dopravy, 
používania a údržby) existencie výrobku 
alebo prác alebo poskytovania služby, od 
získania surovín, cez výrobu zdrojov až po 

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výskumu, vývoja, 
dopravy, používania a údržby) existencie 
výrobku alebo prác alebo poskytovania 
služby, pokiaľ sú s nimi súvisiace údaje 
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likvidáciu, odstránenie a ukončenie; merateľné a možno ich zmysluplne 
porovnávať;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výroby, dopravy,
používania a údržby) existencie výrobku 
alebo prác alebo poskytovania služby, od 
získania surovín, cez výrobu zdrojov až po 
likvidáciu, odstránenie a ukončenie;

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výroby, používania
a údržby) existencie výrobku alebo prác 
alebo poskytovania služby, od získania 
surovín, cez výrobu zdrojov až po 
likvidáciu, odstránenie a ukončenie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výroby, dopravy, 
používania a údržby) existencie výrobku 
alebo prác alebo poskytovania služby, od 
získania surovín, cez výrobu zdrojov až po 
likvidáciu, odstránenie a ukončenie;

(22) „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy výrobku alebo prác alebo 
poskytovania služby, od získania po 
používanie, údržbu, likvidáciu, odstránenie
a ukončenie;

Or. en

(Pozri článok 67)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) „charakteristiky životného cyklu“ sa 
týkajú akejkoľvek časti životného cyklu 
výrobku alebo prác alebo poskytovania 
služieb vrátane sociálne udržateľných 
výrobných procesov a citlivých výrobných 
procesov v oblasti dobrých životných 
podmienok zvierat, ako sa vymedzuje
v bode (22) tohto článku vrátane všetkých 
aspektov týkajúcich sa ochrany životného 
prostredia, pracovných podmienok, 
pracovných práv, rovnosti, sociálneho 
začleňovania, ľudských práv, vplyvov na 
susedné spoločenstvá a etického obchodu. 
Charakteristiky životného cyklu sú 
začlenené vo výrobku v dôsledku 
rozhodnutí prijatých vo výrobnej alebo 
inej neúžitkovej fáze životného cyklu 
výrobku, aj keď sa takéto charakteristiky 
neodrážajú vo fyzických charakteristikách 
alebo funkčných charakteristikách 
výsledného výrobku alebo služby;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) „charakteristiky životného cyklu“ sa 
týkajú rozhodnutí týkajúcich sa 
akejkoľvek časti životného cyklu výrobku 
alebo prác alebo poskytovania služieb, 
ako sa vymedzuje v bode (22) tohto článku 
vrátane všetkých aspektov týkajúcich sa 
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ochrany životného prostredia, pracovných 
podmienok, pracovných práv, rovnosti, 
sociálneho začleňovania, ľudských práv
a etického obchodu. Charakteristiky 
životného cyklu sú začlenené vo výrobku
v dôsledku rozhodnutí prijatých vo 
výrobnej alebo inej neúžitkovej fáze 
životného cyklu výrobku, aj keď sa takéto 
charakteristiky neodrážajú vo fyzických 
charakteristikách alebo funkčných 
charakteristikách výsledného výrobku 
alebo služby;

Or. en

Odôvodnenie

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) „štandardizované výrobky“ sú 
výrobky, ktorých zloženie alebo 
charakteristiky sa podstatným spôsobom 
neodlišujú;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Heide Rühle
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) „verejná koncesia na služby“ je 
zákazka rovnakého druhu ako verejná 
zákazka na služby s tým rozdielom, že 
protiplnením za poskytovanie služieb je 
buď len právo na využívanie služby, alebo 
toto právo spojené s peňažným plnením;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) „vzájomná spoločnosť poskytujúca 
verejné služby“ je organizácia, ktorá má 
tieto charakteristiky:
a) tvoria ju najmä jednotlivci, ktorí 
zanechali svoje zamestnanie vo verejnom 
sektore s cieľom poskytovať verejné 
služby prostredníctvom tejto organizácie;
b) väčšina služieb poskytovaných 
organizáciou sa poskytuje verejnému 
sektoru, a;
c) vlastníctvo alebo zapojenie 
zamestnancov značne vplýva na riadenie 
tejto organizácie.
Vzájomná spoločnosť poskytujúca verejné 
služby môže mať rozličné formy, pokiaľ 
ide o obchodný model či členstvo.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) „stratégia obstarávania“ znamená 
stratégiu verejného obstarávania. 
Stanovujú sa v nej zásady obstarávania 
Únie vo verejnom sektore a usmerňujúce 
zásady a činnosti, ktorými sa uskutočňujú 
vízie na vnútroštátnej, regionálnej
a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Ádám Kósa

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) „dostupnosť“ znamená ľahký 
prístup, vstup, výstup, prevádzka, účasť
a používanie tovaru, služby, miesta, 
technológie (vrátane informačných
a komunikačných technológií a systémov) 
bezpečne, nezávisle a dôstojne a za 
každých okolností osobou so  zdravotným 
postihnutím alebo so zníženou mobilitou 
(vrátane núdzových prípadov). To
v prípade potreby nevylučuje použitie 
asistenčných zariadení alebo 
augmentatívnej a alternatívnej 
komunikácie s cieľom dosiahnuť 
dostupnosť pre osobitné skupiny osôb
so zdravotným postihnutím.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) „výrobky, práce, tovar alebo služby 
nepatriace do režimu medzinárodných 
záväzkov“ predstavujú výrobky, práce, 
tovar alebo služby s pôvodom v krajine,
s ktorou Únia neuzavrela medzinárodnú 
dohodu v oblasti verejného obstarávania 
ani záväzky týkajúce sa prístupu na trh 
alebo výrobky, práce, tovar alebo služby
s pôvodom v krajine, s ktorou Únia takúto 
dohodu uzavrela, ale na ktoré sa príslušná 
dohoda neuplatňuje;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23b) „tovar alebo služby nepatriace do 
režimu medzinárodných záväzkov“ 
predstavujú výrobok alebo služby
s pôvodom v krajine, s ktorou Únia 
neuzavrela medzinárodnú dohodu
v oblasti verejného obstarávania ani 
záväzky týkajúce sa prístupu na trh alebo 
výrobok alebo služby s pôvodom v krajine,
s ktorou Únia takúto dohodu uzavrela, ale 
na ktoré sa príslušná dohoda neuplatňuje;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 23b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23b) „dostupnosť“ znamená ľahký 
prístup, vstup, výstup, prevádzka, účasť
a používanie tovaru, služby, miesta, 
technológie (vrátane informačných
a komunikačných technológií a systémov) 
bezpečne, nezávisle a dôstojne a za 
každých okolností osobou so zdravotným 
postihnutím alebo so zníženou mobilitou 
(vrátane núdzových prípadov). To
v prípade potreby nevylučuje použitie 
asistenčných zariadení alebo 
augmentatívnej a alternatívnej 
komunikácie s cieľom dosiahnuť 
dostupnosť pre osobitné skupiny osôb
so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade zákaziek, ktorých predmetom je 
obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ako aj obstarávanie alebo iné 
prvky, na ktoré sa táto smernica alebo 
smernica [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES] alebo smernica 2009/81/ES26

nevzťahujú, sa tá časť zákazky, ktorá 
predstavuje obstarávanie, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, zadáva v súlade
s ustanoveniami tejto smernice.

V prípade zákaziek, ktorých predmetom je 
obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ako aj obstarávanie alebo iné 
prvky, na ktoré sa táto smernica alebo 
smernica [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES] alebo smernica 2009/81/ES26

nevzťahujú, spôsob, akým sa táto smernica
uplatní, sa stanoví na základe hlavného 
predmetu zákazky.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade zákaziek, ktorých predmetom je 
obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ako aj obstarávanie alebo iné 
prvky, na ktoré sa táto smernica alebo 
smernica [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES] alebo smernica 2009/81/ES26

nevzťahujú, sa tá časť zákazky, ktorá 
predstavuje obstarávanie, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, zadáva v súlade
s ustanoveniami tejto smernice.

Okrem odsekov 3 a 4

a) V prípade zákaziek, ktorých predmetom 
je obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ako aj obstarávanie alebo iné 
prvky, na ktoré sa táto smernica [ktorou sa 
nahrádza smernica 2004/17/ES] vzťahuje 
alebo na ktoré sa táto smernica 
nevzťahuje, sa tá časť zákazky, ktorá 
predstavuje obstarávanie, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, zadáva v súlade
s ustanoveniami tejto smernice.

V prípade zmiešaných zákaziek, ktoré 
obsahujú prvky verejných zákaziek
a koncesií, sa tá časť zákazky, ktorá 
predstavuje verejnú zákazku, na ktorú sa 
vzťahuje táto smernica, zadáva v súlade
s ustanoveniami tejto smernice. 

b) V prípade zmiešaných zákaziek, ktoré 
obsahujú prvky verejných zákaziek
a koncesií, sa tá časť zákazky, ktorá 
predstavuje verejnú zákazku, na ktorú sa 
vzťahuje táto smernica, zadáva v súlade
s ustanoveniami tejto smernice.

Ak sú rôzne časti dotknutej zákazky 
objektívne neoddeliteľné, uplatňovanie 
tejto smernice sa určí na základe hlavného 
predmetu danej zákazky.

c) Ak sú rôzne časti dotknutej zákazky 
objektívne neoddeliteľné, uplatňovanie 
tejto smernice sa určí na základe hlavného 
predmetu danej zákazky.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby sa táto smernica neprekrývala
s platnými pravidlami, ktorými sa riadia obstarávania v oblasti obrany.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade zmiešaných zákaziek, ktoré 
obsahujú prvky verejných zákaziek
a koncesií, sa tá časť zákazky, ktorá 
predstavuje verejnú zákazku, na ktorú sa 
vzťahuje táto smernica, zadáva v súlade
s ustanoveniami tejto smernice.

V prípade zmiešaných zákaziek, ktoré 
obsahujú prvky verejných zákaziek
a koncesií, sa spôsob, akým sa táto 
smernica uplatňuje, stanoví na základe 
hlavného predmetu zákazky.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V prípade zákaziek, ktorých cieľom je 
obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, ako aj obstarávanie alebo iné 
prvky, na ktoré sa vzťahuje smernica 
2009/81/ES, sa zákazka zadá v súlade so 
smernicou 2009/81/ES za predpokladu, že 
sa zadanie jednej zákazky zdôvodní
z objektívnych dôvodov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby sa táto smernica neprekrývala
s platnými pravidlami, ktorými sa riadia obstarávania v oblasti obrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. V prípade zákaziek, ktorých cieľom je 
obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica a smernica 2009/81/ES, ako aj 
obstarávanie alebo iné prvky, ktoré nie sú 
predmetom týchto smerníc, zákazka nie je 
predmetom tejto smernice za predpokladu, 
že sa zadanie jednej zákazky zdôvodní
z objektívnych dôvodov. Môže sa však 
prijať rozhodnutie o zadaní jednej 
zákazky na účel vylúčenia zákaziek
z uplatňovania tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby sa táto smernica neprekrývala
s platnými pravidlami, ktorými sa riadia obstarávania v oblasti obrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) 5 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
uskutočnenie prác;

a) 8 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
uskutočnenie prác;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) 5 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
uskutočnenie prác;

a) 7 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
uskutočnenie prác;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) 130 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané ústrednými orgánmi štátnej správy
a súťaže návrhov organizované týmito 
orgánmi. V prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru zadaných verejnými 
obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti 
obrany táto prahová hodnota platí len pre 
zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky
uvedené v prílohe III;

b) 300 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané ústrednými orgánmi štátnej správy
a súťaže návrhov organizované týmito 
orgánmi. V prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru zadaných verejnými 
obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti 
obrany táto prahová hodnota platí len pre 
zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
uvedené v prílohe III;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) 130 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané ústrednými orgánmi štátnej správy
a súťaže návrhov organizované týmito 
orgánmi. V prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru zadaných verejnými 
obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti 

b) 260 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané ústrednými orgánmi štátnej správy
a súťaže návrhov organizované týmito 
orgánmi. V prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru zadaných verejnými 
obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti 
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obrany táto prahová hodnota platí len pre 
zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
uvedené v prílohe III;

obrany táto prahová hodnota platí len pre 
zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
uvedené v prílohe III;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) 130 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané ústrednými orgánmi štátnej správy
a súťaže návrhov organizované týmito 
orgánmi. V prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru zadaných verejnými 
obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti 
obrany táto prahová hodnota platí len pre 
zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
uvedené v prílohe III;

b) 195 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané ústrednými orgánmi štátnej správy
a súťaže návrhov organizované týmito 
orgánmi. V prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru zadaných verejnými 
obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti 
obrany táto prahová hodnota platí len pre 
zákazky, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
uvedené v prílohe III;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) 200 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané orgánmi štátnej správy na nižšej 
ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov 
organizované týmito orgánmi;

c) 400 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané orgánmi štátnej správy na nižšej 
ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov 
organizované týmito orgánmi;

Or. de
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Odôvodnenie

Nízka prahová hodnota je v rozpore s cieľom umožniť dosahovanie čo najlepšieho pomeru 
medzi kvalitou a cenou. Pri zadávaní zákazky napríklad na upratovanie budovy je 
štandardným postupom vydať výzvu na predloženie ponuky na upratovanie veľkej 
kancelárskej budovy spolu s niekoľkými menšími budovami s cieľom získať celkový najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou. V záujme zabezpečenia dobrého hospodárskeho výsledku 
zákazky pravidelne presahujú prahové hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) 200 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané orgánmi štátnej správy na nižšej 
ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov 
organizované týmito orgánmi;

c) 400 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané orgánmi štátnej správy na nižšej 
ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov 
organizované týmito orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 390
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) 200 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané orgánmi štátnej správy na nižšej 
ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov 
organizované týmito orgánmi;

c) 400 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané orgánmi štátnej správy na nižšej 
ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov 
organizované týmito orgánmi;

Or. nl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) 200 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané orgánmi štátnej správy na nižšej 
ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov 
organizované týmito orgánmi;

c) 300 000 EUR pre verejné zákazky na 
dodanie tovaru a poskytnutie služieb 
zadané orgánmi štátnej správy na nižšej 
ako ústrednej úrovni a súťaže návrhov 
organizované týmito orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 392
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) Pokiaľ ide o ustanovenia článku 4 
písm. c), členské štáty sa môžu 
rozhodnúť, že nevyužijú výberové 
konania na úrovni EÚ, pokiaľ je hodnota 
obstarávania od 200 000 EUR
do 1 000 000 EUR.

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Prepojené so znovuzavedením rozlíšenia medzi službami typu A a typu B

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 394
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

vypúšťa sa

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

d) 1 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

Or. de

Odôvodnenie

Úprava prahových hodnôt pre sociálne služby a iné osobitné služby s cieľom zosúladiť ich
s hodnotou smernice o verejnoprospešných službách, čo je 1 000 000 EUR. Hodnota by mala 
byť rovnaká, keďže v oboch prípadoch ide o rovnaké služby. Zdá sa to takisto vhodné z toho 
dôvodu, že sociálne služby sa zvyčajne poskytujú v rámci veľmi malej oblasti, a teda majú len 
malý význam pre vnútorný trh.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 396
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

d) 1 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

d) 1 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 398
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

d) 1 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

Or. nl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

d) 1 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

d) 1 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

Or. en

Odôvodnenie

Prahové hodnoty pre sociálne služby a iné osobitné služby by sa mali zosúladiť s prahovými 
hodnotami smernice o verejnoprospešných službách (článok 12 písm. c návrhu Komisie), čo 
je 1 000 000 EUR. Zdá sa to takisto vhodné z toho dôvodu, že sociálne služby sa zvyčajne 
poskytujú v rámci veľmi malej oblasti, a teda majú len malý význam pre vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 401
Robert Rochefort

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
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poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI B.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 402
Kerstin Westphal

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

d) 1 000 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

Or. de

Odôvodnenie

Prahové hodnoty by mali byť rovnaké v smernici o verejnom obstarávaní a smernici
o verejnoprospešných službách (článok 12 písm. c návrhu Komisie), čo je 1 000 000 EUR, 
keďže v oboch prípadoch ide o rovnaké služby a je vhodné uplatňovať právne predpisy 
jednotným spôsobom. Zdá sa to takisto vhodné z toho dôvodu, že sociálne služby sa zvyčajne 
poskytujú v rámci veľmi malej oblasti, a teda majú len malý význam pre vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) 500 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

d) 750 000 EUR pre verejné zákazky na 
poskytnutie sociálnych a iných osobitných 
služieb podľa prílohy XVI.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 404
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 –písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) 500 000 EUR pre zákazky pre verejné 
obstarávanie tovaru a služieb zadané 
neziskovými organizáciami občianskej 
spoločnosti a súťaže návrhov 
organizované týmito organizáciami, ak 
keď sa považujú za „inštitúcie, ktoré sa 
spravujú verejným právom“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh smernice
Článok 4 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade zákaziek na uskutočňovanie 
prác, tovaru a služieb patriacich do týchto 
prahových hodnôt členské štáty uplatňujú
vnútroštátne postupy v prípade otvorených 
hospodárskych súťaží, ktorými sa 
zabezpečuje súlad so zásadami zmluvy 
alebo rovnaký prístup, nediskriminácia
a transparentnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 406
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Verejní obstarávatelia môžu zadať 
zákazky na jednotlivé časti bez uplatnenia 
konaní stanovených v tejto smernici za 
predpokladu, že odhadovaná hodnota bez 
DPH dotknutej časti je v prípade tovaru 
alebo služieb menej ako 80 000 EUR 
alebo v prípade prác menej ako 1 mil. 
EUR. Súhrnná hodnota takto zadaných 
častí (bez uplatnenia tejto smernice) však 
neprekročí 20 % súhrnnej hodnoty 
všetkých častí, na ktoré sa navrhované 
dielo, navrhované nadobudnutie 
podobného tovaru alebo navrhovaný 
nákup služieb môže rozdeliť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako v PDN k článku 44 sa musí zdôrazniť, že tieto ustanovenia vytvoria zbytočné 
správne zaťaženie bez pridanej hodnoty, napríklad pre MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Verejní obstarávatelia môžu zadať 
zákazky na jednotlivé časti bez uplatnenia 
konaní stanovených v tejto smernici za 
predpokladu, že odhadovaná hodnota bez 
DPH dotknutej časti je v prípade tovaru 
alebo služieb menej ako 80 000 EUR alebo
v prípade prác menej ako 1 mil. EUR. 
Súhrnná hodnota takto zadaných častí (bez 
uplatnenia tejto smernice) však neprekročí 
20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí, na 
ktoré sa navrhované dielo, navrhované 
nadobudnutie podobného tovaru alebo 
navrhovaný nákup služieb môže rozdeliť.

9. Verejní obstarávatelia môžu zadať 
zákazky na jednotlivé časti bez uplatnenia 
konaní stanovených v tejto smernici za 
predpokladu, že odhadovaná hodnota bez 
DPH dotknutej časti je v prípade tovaru 
alebo služieb menej ako 160 000 EUR 
alebo v prípade prác menej ako 2 mil.
EUR. Súhrnná hodnota takto zadaných 
častí (bez uplatnenia tejto smernice) však 
neprekročí 20 % súhrnnej hodnoty 
všetkých častí, na ktoré sa navrhované 
dielo, navrhované nadobudnutie 
podobného tovaru alebo navrhovaný nákup 
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služieb môže rozdeliť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Verejní obstarávatelia môžu zadať 
zákazky na jednotlivé časti bez uplatnenia 
konaní stanovených v tejto smernici za 
predpokladu, že odhadovaná hodnota bez 
DPH dotknutej časti je v prípade tovaru 
alebo služieb menej ako 80 000 EUR alebo
v prípade prác menej ako 1 mil. EUR. 
Súhrnná hodnota takto zadaných častí (bez 
uplatnenia tejto smernice) však neprekročí 
20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí, na 
ktoré sa navrhované dielo, navrhované 
nadobudnutie podobného tovaru alebo 
navrhovaný nákup služieb môže rozdeliť.

9. Verejní obstarávatelia môžu zadať 
zákazky na jednotlivé časti bez uplatnenia 
konaní stanovených v tejto smernici za 
predpokladu, že odhadovaná hodnota bez 
DPH dotknutej časti je v prípade tovaru 
alebo služieb menej ako 120 000 EUR 
alebo v prípade prác menej ako 1 500 000 
mil. EUR. Súhrnná hodnota takto zadaných 
častí (bez uplatnenia tejto smernice) však 
neprekročí 30 % súhrnnej hodnoty 
všetkých častí, na ktoré sa navrhované 
dielo, navrhované nadobudnutie 
podobného tovaru alebo navrhovaný nákup 
služieb môže rozdeliť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 409
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia počnúc 30. júnom 2014 každé dva 
roky overí, či prahové hodnoty stanovené
v článku 4 písm. a), b) a c) zodpovedajú 
prahovým hodnotám stanoveným
v Dohode o vládnom obstarávaní a 
v prípade potreby ich zreviduje.

Komisia počnúc 30. júnom 2014 každé dva 
roky overí, či prahové hodnoty stanovené
v článku 4 písm. a), b) a c) zodpovedajú 
prahovým hodnotám stanoveným
v Dohode o vládnom obstarávaní a 
v prípade potreby ich zreviduje. Komisia 
podľa možnosti zvýši tieto prahové 
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hodnoty, a v prípade, že sú určené 
Dohodou o vládnom obstarávaní, stanoví 
prioritu na ich zvýšenie počas 
nasledujúceho kola rokovaní.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 410
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho, Komisia podľa možností 
zabezpečuje správne uplatňovanie zásady 
vzájomnosti, pokiaľ ide o prístup tretích 
krajín k verejným zákazkám.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Úprava verejných zákaziek na služby

Zákazky, ktorých predmetom sú služby 
uvedené v prílohe XVI A, sa zadávajú
v súlade s článkami 39 až 69.
Na zákazky, ktorých predmetom sú služby 
uvedené v prílohe XVI B, sa vzťahujú len 
článok 40 a článok 48 ods. 1.
Zákazky, ktorých predmetom sú služby 
uvedené v prílohe XVI A a v prílohe XVI 
B, sa zadávajú v súlade s článkami 39 až 
88 v prípade, že je hodnota služieb 
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uvedených v prílohe XVI A väčšia ako 
hodnota služieb uvedených v prílohe XVI 
B. V iných prípadoch sa zadávajú v súlade
s článkom 40 a 48 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Znovuzavedenie rozlíšenia medzi službami typu A a typu B

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 412
Tiziano Motti

Návrh smernice
Článok 7 – odseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné 
zákazky, ktorých hlavným účelom je 
umožniť verejným obstarávateľom, aby 
poskytovali poštové služby a iné ako 
poštové služby.
Na účely tohto článku:
„poštové služby“ sú služby pozostávajúce
z vyberania, triedenia, prepravy
a doručenia poštových zásielok. Zahŕňa to 
služby patriace aj nepatriace do rozsahu 
pôsobnosti univerzálnej služby zriadenej
v súlade so smernicou 97/67/ES; 
„ostatné služby iné ako poštové služby“  
sú služby poskytované v týchto oblastiach:
(i) služby súvisiace s riadením 
zásielkových služieb (služby, ktoré 
predchádzajú alebo nasledujú po 
odoslaní, okrem iného služby riadenia 
podateľní)
(ii) služby s pridanou hodnotou súvisiace
s elektronickými prostriedkami
a poskytované len elektronicky (vrátane 
zabezpečeného elektronického prenosu 
zakódovaných dokumentov, služieb správy 
adries a prenosu doporučenej 
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elektronickej pošty);
služby týkajúce sa poštových zásielok 
neuvedených v písmene a), ako je priama 
zásielka neoznačená adresou;
(iv) finančné služby vymedzené v CPV pod 
referenčnými číslami od 66100000-1 do 
66720000-3 a v článku 19 písm. c), medzi 
ktoré patria najmä poštové poukážky
a poštové žírové (bezhotovostné) prevody 
finančných prostriedkov;
(v) filatelistické služby;
(vi) logistické služby (služby kombinujúce 
fyzické doručovanie a/alebo 
uskladňovanie zásielok s inými 
nepoštovými funkciami).

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na situáciu efektívnej trhovej hospodárskej súťaže v odvetví poštových služieb, 
ktorá nastala v dôsledku vykonávania pravidiel EÚ zameraných na liberalizáciu tohto 
odvetvia, by verejné zákazky v tejto oblasti mali byť vylúčené z pôsobnosti tejto smernice, 
pokiaľ sú určené najmä na to, aby verejným obstarávateľom umožnili vykonávanie určitých 
činností v odvetví poštových služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Vylúčenie tovaru patriaceho do pevného 

cenového režimu
Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky 
na dodávku tovaru alebo poskytovanie 
služieb, ktoré zo zákona podliehajú pevnej 
cene.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 414
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Táto smernica sa nevzťahuje na koncesie 
na služby, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 
pododsek 11 písm. a (nový).

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 415
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7b
Táto smernica sa nevzťahuje na verejné 
zákazky na služby zadávané verejným 
obstarávateľom inému verejnému 
obstarávateľovi alebo združeniu 
verejných obstarávateľov na základe 
výlučného práva, ktoré im priznáva platný 
zákon, iný právny predpis alebo správne 
opatrenie, ktoré je v súlade so zmluvou.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 8a (nový)



PE492.857v01-00 192/219 AM\908710SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Osobitné vylúčenia v oblasti poštových 

služieb
Táto smernica sa nevzťahuje na verejné 
zákazky, ktorých hlavným účelom je 
umožniť verejným obstarávateľom, aby 
poskytovali poštové služby a iné ako 
poštové služby.
Na účely tohto článku:
„poštové služby“: sú služby pozostávajúce
z vyberania, triedenia, prepravy
a doručenia poštových zásielok. Zahŕňa to 
služby patriace aj nepatriace do rozsahu 
pôsobnosti univerzálnej služby zriadenej
v súlade so smernicou 97/67/ES;
"ostatné služby iné ako poštové služby" -
sú služby poskytované v týchto oblastiach:
(i) služby súvisiace s riadením 
zásielkových služieb (služby, ktoré 
predchádzajú alebo nasledujú po 
odoslaní, okrem iného služby riadenia 
podateľní)
(ii) služby s pridanou hodnotou súvisiace
s elektronickými prostriedkami
a poskytované len elektronicky (vrátane 
zabezpečeného elektronického prenosu 
zakódovaných dokumentov, služieb správy 
adries a prenosu doporučenej 
elektronickej pošty);
služby týkajúce sa poštových zásielok 
neuvedených v písmene a), ako je priama 
zásielka neoznačená adresou;
(iv) finančné služby vymedzené v CPV pod 
referenčnými číslami od 66100000-1 do 
66720000-3 a v článku 19 písm. c), medzi 
ktoré patria najmä poštové poukážky
a poštové žírové (bezhotovostné) prevody 
finančných prostriedkov;
(v) filatelistické služby;
(vi) logistické služby (služby kombinujúce 
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fyzické doručovanie a/alebo 
uskladňovanie zásielok s inými 
nepoštovými funkciami).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh smernice
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Osobitné vylúčenia v oblasti poštových 

služieb
Táto smernica sa nevzťahuje na verejné 
zákazky, ktorých hlavným účelom je 
umožniť verejným obstarávateľom, aby 
poskytovali poštové služby a iné ako 
poštové služby.
Na účely tohto článku:
„poštové služby“: sú služby pozostávajúce
z vyberania, triedenia, prepravy
a doručenia poštových zásielok. Zahŕňa to 
služby patriace aj nepatriace do rozsahu 
pôsobnosti univerzálnej služby zriadenej
v súlade so smernicou 97/67/ES;
"ostatné služby iné ako poštové služby" -
sú služby poskytované v týchto oblastiach:
(i) služby súvisiace s riadením 
zásielkových služieb (služby, ktoré 
predchádzajú alebo nasledujú po 
odoslaní, okrem iného služby riadenia 
podateľní)
(ii) služby s pridanou hodnotou súvisiace
s elektronickými prostriedkami
a poskytované len elektronicky (vrátane 
zabezpečeného elektronického prenosu 
zakódovaných dokumentov, služieb správy 
adries a prenosu doporučenej 
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elektronickej pošty);
služby týkajúce sa poštových zásielok 
neuvedených v písmene a), ako je priama 
zásielka neoznačená adresou;
(iv) finančné služby vymedzené v CPV pod 
referenčnými číslami od 66100000-1 do 
66720000-3 a v článku 19 písm. c), medzi 
ktoré patria najmä poštové poukážky
a poštové žírové (bezhotovostné) prevody 
finančných prostriedkov;
(v) filatelistické služby;
(vi) logistické služby (služby kombinujúce 
fyzické doručovanie a/alebo 
uskladňovanie zásielok s inými 
nepoštovými funkciami).

Or. en

Odôvodnenie

Klasická smernica by sa nemala vzťahovať na zákazky, ktoré boli vylúčené z rozsahu 
smernice o verejnoprospešných službách. Vzhľadom na situáciu efektívnej trhovej 
hospodárskej súťaže v odvetví poštových služieb, ktorá nastala v dôsledku vykonávania 
pravidiel EÚ zameraných na liberalizáciu tohto odvetvia, by verejné zákazky v tejto oblasti 
mali byť vylúčené z pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ sú určené najmä na to, aby verejným 
obstarávateľom umožnili vykonávanie určitých činností v odvetví poštových služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 418
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) nadobudnutie, ďalšie vypracovanie, 
produkcia alebo koprodukcia 
programového materiálu určeného pre 
audiovizuálne mediálne služby, ktoré 
zadávajú vysielatelia, alebo zákazky 
týkajúce sa vysielacích časov, ktoré sú
zadávané poskytovateľom audiovizuálnych 
mediálnych služieb;

b) nadobudnutie, ďalšie vypracovanie, 
produkcia alebo koprodukcia 
programového materiálu a súvisiacich 
prípravných služieb určených pre 
audiovizuálne mediálne služby, ktoré 
zadávajú vysielatelia, alebo zákazky 
týkajúce sa vysielacích časov, ktoré sú 
zadávané poskytovateľom audiovizuálnych 
mediálnych služieb; mediálne služby 
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zahŕňajú akýkoľvek prenos a distribúciu 
za pomoci akejkoľvek formy elektronickej 
siete;

Or. fr

Odôvodnenie

Tento odsek bol prepísaný s cieľom zohľadniť technologický pokrok v médiách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 419
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozhodcovské a zmierovacie služby; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozhodcovské a zmierovacie služby; c) rozhodcovské a zmierovacie služby
a ktorékoľvek z týchto právnických 
služieb;

 (i) právne zastupovanie klienta v súdnych 
konaniach pred súdmi, tribunálmi alebo 
verejnými orgánmi právnikom v zmysle 
článku 1 smernice 77/249/EHS; 
(ii) služby overovania dokumentov, ktoré 
musia zabezpečovať notári; 
(iii) právnické služby poskytované 
správcami, stanovenými právnymi 
zástupcami alebo iné právnické služby, 
ktorých poskytovatelia sú určení súdom 
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alebo tribunálom v danom členskom štáte; 
(iv) iné právnické služby, ktoré sú
v danom členskom štáte spojené
s vykonávaním úradnej moci. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozhodcovské a zmierovacie služby; c) rozhodcovské a zmierovacie služby
a práca verejných štátnych úradníkov, od 
ktorých sa zo zákona požaduje nezávislosť
a nestrannosť;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 422
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozhodcovské a zmierovacie služby; c) rozhodcovské a zmierovacie služby
a služby právnikov formou právneho 
zastúpenia;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 423
Marian Harkin

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozhodcovské a zmierovacie služby; c) rozhodcovské a zmierovacie služby 
vrátane služieb na urovnávanie sporov;

Or. en

Odôvodnenie

„Služby riešenia sporov“ sú osobitnou zmierovacou službou spojenou s využívaním 
medzinárodných podmienok zmlúv na stavebné a inžinierske práce FIDIC, ktoré schválila 
Svetová banka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 424
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozhodcovské a zmierovacie služby; c) rozhodcovské a zmierovacie služby, 
právnické a notárske služby;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozhodcovské a zmierovacie služby; c) rozhodcovské a zmierovacie služby 
alebo činnosti štátnych úradníkov, od 
ktorých sa požaduje nezávislosť
a nestrannosť;    

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) ktorékoľvek z týchto právnických 
služieb:
(i) právne zastupovanie klienta v súdnych 
konaniach pred vnútroštátnymi súdmi, 
tribunálmi alebo verejnými orgánmi 
členského štátu právnikom v zmysle 
článku 1 smernice 77/249/EHS;
(ii) služby overovania dokumentov, ktoré 
musia zabezpečovať notári;
(iii) právnické služby poskytované 
správcami, stanovenými právnymi 
zástupcami alebo iné právnické služby, 
ktorých poskytovatelia sú určení súdom 
alebo tribunálom v danom členskom štáte;
(iv) iné právnické služby, ktoré sú, hoci 
len príležitostne, spojené s vykonávaním 
úradnej moci v danom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o kompromisné riešenie, aby nebolo nutné znovu zaviesť služby typu B. Týmto PDN sa 
zavádza viac výnimiek z uplatňovania smerníc a zachováva sa nový článok o sociálnych
a iných službách, ktorý sa rozšíril ako súčasť rovnakého vykonávania, okrem toho aj so 
zdvojnásobenou prahovou hodnotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) tieto právnické služby:
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(i) právne zastupovanie klienta v súdnych 
konaniach pred súdmi alebo verejnými 
orgánmi právnikom v zmysle článku 1 
smernice 77/249/EHS;
(ii) overovanie a osvedčovanie 
dokumentov notármi;
(iii) právnické služby poskytované 
správcami, úradne stanovenými 
zástupcami alebo iné právnické služby, 
ktoré členské štáty poskytujú pred svojimi 
súdmi;
(iv) iné právnické služby, ktoré sú, hoci 
len príležitostne, spojené s vykonávaním 
úradnej moci v členských štátoch.

Or. de

Odôvodnenie

Začlenenie práce notárov do pôsobnosti smernice by ovplyvnilo právomoci členských štátov 
prideľovať notárom funkciu presadzovania zákonov, a teda by bolo potrebné vylúčiť notárov
z obchodného správania a ustanoviť štatutárne ustanovenia týkajúce sa platby. To je pre ciele 
obstarávacieho konania a priori nemožné, najmä to, aby sa v prípade notárskych služieb 
dosiahla hospodárska súťaž vo vzťahu k nákladom a službám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27, so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability;

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES alebo
s transakciami verejných obstarávateľov
s cieľom získať peniaze alebo kapitál, so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability alebo 
transakcie verejných obstarávateľov na 
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získavanie peňazí alebo kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 429
Barbara Weiler

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27, so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability;

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27,
s transakciami umožňujúcimi verejným 
obstarávateľom získavať peniaze alebo 
kapitál, ako aj so službami centrálnych 
bánk a operáciami vykonávanými za 
pomoci Európskeho nástroja finančnej 
stability;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 430
Kerstin Westphal

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27, so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability;

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27,
s transakciami umožňujúcimi verejným 
obstarávateľom získavať peniaze alebo 
kapitál, ako aj so službami centrálnych 
bánk a operáciami vykonávanými za 
pomoci Európskeho nástroja finančnej 
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stability;

Or. de

Odôvodnenie

V súčasnosti miestne orgány žiadajú prinajmenšom 20 bánk o predloženie úveru, čo nezahŕňa 
žiadne komplikácie. Ak sa od bánk požaduje, aby zachovali svoje podmienky počas relatívne 
dlhého obdobia – keďže až doteraz by to tak urobili len na pár hodín – bez toho, aby mali 
možnosť sami sa podľa toho prefinancovať, swapcie by sa v budúcnosti museli vypočítať na 
obdobie, kedy by sa mal úver poskytnúť. Zahrnuté náklady prekračujú súčasné úverové 
podmienky miestnych orgánov štátnej správy a značne by zvýšili finančné náklady verejných 
orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 431
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27, so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability;

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27,
s transakciami verejných obstarávateľov
s cieľom získať finančné prostriedky
alebo kapitál, so službami centrálnych 
bánk a operáciami vykonávanými za 
pomoci Európskeho nástroja finančnej 
stability;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 432
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27, so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability;

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES alebo
s transakciami verejných obstarávateľov
s cieľom získať peniaze alebo kapitál, so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability alebo
s transakciami verejných obstarávateľov
s cieľom získať finančné prostriedky
alebo kapitál;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 433
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27, so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability;

d) finančné služby spojené s emisiou, 
predajom, nákupom alebo prevodom 
cenných papierov alebo iných finančných 
nástrojov v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES27,
s transakciami umožňujúcimi verejným 
obstarávateľom získavať finančné 
prostriedky alebo kapitál, ako aj so 
službami centrálnych bánk a operáciami 
vykonávanými za pomoci Európskeho 
nástroja finančnej stability;

Or. de

Odôvodnenie

Požiadavka na vydanie výzvy na predloženie ponuky na verejný úver by spôsobila, že postupy 
verejného financovania by sa stali menej praktickými a značne by zvýšili ich náklady. 
Výnimka pre finančné služby by sa preto mala takisto vzťahovať na investície a financovanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 434
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 –písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) civilná ochrana, núdzové situácie
a každodenné predchádzanie rizikám;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 435
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 –písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) finančné transakcie na účel získania 
finančných prostriedkov alebo kapitálu, 
investície alebo financovanie projektov 
verejného obstarávania;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 436
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 –písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) transakcie uskutočnené verejnými 
obstarávateľmi s cieľom získať finančné 
prostriedky alebo kapitál;

Or. fr
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Odôvodnenie

Zrušenie výnimky udelenej orgánom verejného sektora v prípade prefinancovania formou 
pôžičiek by viedlo k neistote, čo by viedlo k zvýšeniu sadzieb a predstavovalo by to 
nespravodlivú výhodu pre zmluvy o financovaní, ktoré využívajú túto výnimku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 437
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

db) zákazky, ktoré sa majú zadať na 
základe osobitných alebo výlučných práv, 
ktoré sú v súlade so zmluvami EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 438
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) pracovné zmluvy; e) pracovné zmluvy vrátane dočasného 
preloženia dočasných zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 439
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) pracovné zmluvy; e) pracovné zmluvy a záväzné podmienky
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v oblasti sociálnej ochrany;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 440
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) pracovné zmluvy; e) pracovné zmluvy alebo kolektívne 
zmluvy, ktoré prispievajú k zlepšeniu 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnanosti;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je riešiť problémy, ktoré spôsobilo rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci 
271/08 Komisia/Nemecko. Navrhovaný text vychádza z odseku 59 veci 67/97/SD a jeho 
cieľom je vylúčiť kolektívne zmluvy, čo prispieva k zlepšeniu podmienok práce
a zamestnávania, okrem iného aj zmluvy o dodatočnom dôchodkovom poistení a poisteniach 
atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 441
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) zákazky na služby vo všeobecnom 
hospodárskom záujme, ktoré zabezpečujú 
súlad s právnymi predpismi EÚ a ktoré sa 
zadávajú v rámci otvoreného, 
transparentného a nediskriminačného 
konania;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) civilná ochrana, núdzové situácie
a každodenné predchádzanie rizikám;

Or. de

Odôvodnenie

Pri zadávaní zákaziek v oblasti civilnej ochrany a núdzových situácií by rozhodujúcim 
faktorom nemali byť kritériá, ako je pomer medzi kvalitou a cenou. To sa týka najmä práce v 
oblasti poskytovania rýchlej pomoci, ktorá by sa mala preto rozlišovať od ambulantných 
služieb. Práca v oblasti poskytovania rýchlej pomoci si vyžaduje mnohých neplatených 
pomocníkov, najmä vo vidieckych spoločenstvách, a uplatňovanie právnych predpisov
v oblasti verejného obstarávania by narušilo tento dobrovoľnícky systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 443
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) civilná ochrana, pripravenosť na 
núdzové situácie a núdzové zdravotnícke 
služby;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno fa (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) civilná ochrana, núdzové situácie
a každodenné predchádzanie rizikám;

Or. de

Odôvodnenie

Tieto oblasti konkrétne zahŕňajú prácu núdzovej záchrany, ktorá je súčasťou každodenného 
predchádzania rizikám a mala by sa vymedziť oddelene od záchranných služieb. S cieľom 
zabezpečiť úspešnú civilnú ochranu a núdzové situácie ako súčasť každodenného 
predchádzania rizikám v záujme širokej verejnosti by malo postačovať uplatňovanie zásad 
primárneho práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) hotelové a reštauračné služby
s referenčnými službami CPV od 
55100000-1 do 55524000-9 a od 
98340000-8 do 98341100-6 za 
predpokladu, že tieto služby môžu 
poskytovať len hospodárske subjekty 
nachádzajúce sa v určitom regióne;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fb) verejné zákazky na poskytnutie služby 
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zadávané verejným obstarávateľom 
inému verejnému obstarávateľovi alebo 
združeniu verejných obstarávateľov na 
základe výlučného práva, ktoré im 
priznáva platný zákon, iný právny predpis 
alebo správne opatrenie, ktoré je v súlade 
so zmluvou;

Or. de

Odôvodnenie

Európske zmluvy výslovne oprávňujú členské štáty na prenesenie výlučných práv. To by sa 
malo odrážať v ustanoveniach o verejnom obstarávaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Iba články 40, 41 a 48 tejto smernice sa 
vzťahujú na zákazky verejných služieb 
týkajúcich sa:
a) podporných a pomocných dopravných 
služieb;
b) právneho poradenstva;
c) služieb upratovania budov;
d) pozemnej dopravy vrátane prepravy 
hotovosti a kuriérskych služieb;
e) vyšetrovacích a bezpečnostných služieb.

Or. de

Odôvodnenie

Myšlienka rozlišovať medzi službami typu A a typu B by sa mala zachovať, keďže bez tohto 
rozlišovania by sa v praxi značne zvýšila administratívna záťaž. Okrem toho by sa s cieľom 
dosahovať ďalšie procedurálne zjednodušovanie malo klasifikovať ako služby typu B viacero 
služieb, ktoré sú v súčasnosti vymedzené zákonom ako služby typu A.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné 
zákazky na služby zadávané verejným 
obstarávateľom inému verejnému 
obstarávateľovi alebo združeniu 
verejných obstarávateľov na základe 
výlučného práva, ktoré im priznáva platný 
zákon, iný právny predpis alebo správne 
opatrenie, ktoré je v súlade so Zmluvou
o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 449
Kerstin Westphal

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zákazky na služby zadávané na základe 
výlučných práv: táto smernica sa 
nevzťahuje na verejné zákazky na 
poskytnutie služby zadávané verejným 
obstarávateľom inému verejnému 
obstarávateľovi alebo združeniu 
verejných obstarávateľov na základe 
výlučného práva, ktoré im priznáva platný 
zákon, iný právny predpis alebo správne 
opatrenie, ktoré je v súlade so zmluvou.

Or. de

Odôvodnenie

Súčasná smernica 2004/18 vylučuje verejné zákazky na dodanie tovaru na základe výlučného 
práva ustanoveného (uverejneným) právnym predpisom, nariadením alebo administratívnym 
ustanovením, ktoré sú v súlade so zmluvami EÚ. Tieto výlučné práva zodpovedajú možnosti 
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danej členským štátom EÚ v Zmluve o EÚ o udeľovaní týchto výlučných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 450
Kerstin Westphal

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

civilná ochrana, núdzové situácie
a každodenné predchádzanie rizikám;

Or. de

Odôvodnenie

Predchádzanie nebezpečenstvám, napríklad prostredníctvom núdzových situácií a služieb 
núdzovej záchrany, patrí k úlohám služieb predchádzania rizikám, ktorých uskutočňovanie 
musia zabezpečovať verejné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 451
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Audiovizuálne mediálne služby uvedené
v prvom odseku písm. b) zahŕňajú 
akýkoľvek prenos a distribúciu za pomoci 
akejkoľvek formy elektronickej siete.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri PDN k článku 10 ods. 1 písm. d).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 452
Heide Rühle
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Návrh smernice
Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a
Zákazky na poskytnutie služby zadané na 

základe výlučných práv
Táto smernica sa nevzťahuje na verejné 
zákazky na služby zadávané verejným 
obstarávateľom inému verejnému 
obstarávateľovi alebo združeniu 
verejných obstarávateľov na základe 
výlučného práva, ktoré im priznáva platný 
zákon, právny predpis alebo správne 
opatrenie, ktoré je v súlade so zmluvou.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie článku 18 súčasnej smernice 2004/18/ES. Tento článok je dôležitý pre 
prevádzku služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, vylučuje zmluvy na verejné služby, 
ktoré sú založené na výlučnom práve zakotvenom vo verejnom práve, právnych predpisoch 
alebo správnych opatreniach v súlade so zmluvou. ESD uplatňuje toto ustanovenie
v rozhodnutí C-360/96.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 453
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 10b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10b
Osobitné režimy na poskytovanie služieb 

všeobecného záujmu
Táto smernica sa nevzťahuje na 
odskúšané a overené postupy členských 
štátov, ktoré sú založené na slobodnom 
výbere poskytovateľov služieb 
používateľom (napr. systém poukážok, 
model slobodného výberu, trojstranné 
vzťahy), ako aj na zásade, že všetci 
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poskytovatelia, ktorí dokážu dodržiavať 
podmienky predtým vymedzené
v zákonoch, môžu bez ohľadu na ich 
právnu formu poskytovať služby za 
predpokladu, že sa zohľadňujú zásady 
rovnakého zaobchádzania, 
transparentnosti a nediskriminácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 454
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 10c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10c
Koncesie na služby

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
článku 10a, táto smernica sa nevzťahuje 
na koncesie na služby v zmysle článku 2 
ods. 23a.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 455
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11 vypúšťa sa
[...]

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 456
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zákazka, ktorú verejný obstarávateľ zadal 
inej právnickej osobe, nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené 
tieto kumulatívne podmienky:

1. Zriadenie verejnej štruktúry na 
riadenie služieb vo všeobecnom 
hospodárskom záujme alebo sociálne 
služby je výsadou verejného orgánu, ktorá 
patrí do výlučnej právomoci členských 
štátov. 
Zákazka, ktorú verejný obstarávateľ zadal 
inej právnickej osobe, nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené 
tieto kumulatívne podmienky:

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 457
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad 
príslušnou právnickou osobou kontrolu 
podobnú kontrole, ktorú vykonáva nad 
vlastnými organizačnými zložkami;

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad 
príslušnou právnickou osobou kontrolu 
rovnakú kontrolu, ktorú vykonáva nad 
vlastnými organizačnými zložkami, t. j. má 
rozhodujúci vplyv na strategické ciele
a podstatné rozhodnutia kontrolovanej 
právnickej osoby. Pri určení toho, či sa 
takáto kontrola vykonáva, sa môžu 
zohľadniť také faktory, ako je úroveň 
zastúpenia v správnych, riadiacich 
orgánoch či orgánoch dohľadu, príslušné 
ustanovenia stanov alebo majetkové 
usporiadanie.

Or. fr
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Odôvodnenie

Klasifikácia kritérií, ktoré sa používajú na vymedzenie „vnútropodnikových“ zákaziek, a ktoré 
odôvodňujú vylúčenie takýchto zákaziek z pôsobnosti smernice. Pojem „rovnaká kontrola“ 
pochádza z judikatúry Súdneho dvora EÚ a posilňuje kritérium týkajúce sa kontroly nad 
kontrolovaným subjektom, ktorú vykonáva verejný obstarávateľ. Koncept rovnakej kontroly sa 
takisto objasňuje prevzatím prvkov nariadenia (ES) č. 1370/2007 (o verejnej osobnej 
doprave), ktoré sú navrhnuté na zjednodušovanie identifikácie prípadov, v ktorých sa takáto 
kontrola vykonáva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 458
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 459
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) prinajmenšom 80 % činností danej 
právnickej osoby, ktoré sú predmetom 
zákazky, sa vykonáva pre kontrolujúceho 
verejného obstarávateľa alebo iné 
právnické osoby kontrolované daným 
verejným obstarávateľom;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) prinajmenšom 80 % činností danej 
právnickej osoby, ktorými sú činnosti 
spravované touto zákazkou, sa vykonáva 
pre kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

Or. de

Odôvodnenie

Pri mestských podnikoch predstavujú kombinované činnosti z rozličných sektorov v spoločnej 
holdingovej spoločnosti rozhodujúce synergie, ktoré by sa nemali vylúčiť z právnych 
predpisov v oblasti verejného obstarávania. Príslušné obraty pri uplatňovaní materiálneho 
kritéria by sa preto mali znížiť na úroveň tých, ktoré sú predmetom zákazky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 461
Barbara Weiler

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) prinajmenšom 85 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 462
Wim van de Camp
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Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) väčšina činností danej právnickej osoby 
sa vykonáva pre kontrolujúceho verejného 
obstarávateľa alebo iné právnické osoby 
kontrolované daným verejným 
obstarávateľom;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) právnická osoba pracuje najmä pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom.
Právnická osoba by mala pracovať najmä
pre kontrolujúceho verejného 
obstarávateľa alebo iné právnické osoby 
kontrolované daným verejným 
obstarávateľom, ak sa prinajmenšom 
90 % činností spravovaných touto 
zákazkou vykonáva pre neho/nich;

Or. de

Odôvodnenie

V tomto návrhu sa kombinuje judikatúra Súdneho dvora vo veci C-107/98 s doložkou
o bezpečnom prístave, podľa ktorej sa prijíma vyvrátiteľný predpoklad v prípade, keď existuje 
vnútropodniková činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) prinajmenšom 80 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 465
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) prinajmenšom 90 % priemerného 
celkového obratu danej právnickej osoby 
sa vytvorí prostredníctvom činností 
vykonávaných pre kontrolujúceho 
verejného obstarávateľa alebo iné 
právnické osoby kontrolované daným 
verejným obstarávateľom;

Or. fr

Odôvodnenie

Objasnenie kritérií, ktoré sa používajú na vymedzenie pojmu vnútropodnikový: spojenie 
„90 % činností” objasňuje jeden z termínov použitých v judikatúre („väčšina činností“), ale 
nie ten druhý, preto návrh zahŕňa spojenie „90 % obratu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 466
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) prinajmenšom 80 % činností danej 
právnickej osoby, ktorými sú činnosti 
spravované touto zákazkou, sa vykonáva 
pre kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

b) podstatná časť činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie odráža rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 

b) prinajmenšom 100 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 



AM\908710SK.doc 219/219 PE492.857v01-00

SK

daným verejným obstarávateľom; daným verejným obstarávateľom;

Or. it


