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Pozmeňujúci návrh 15
Heide Rühle

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa vyzýva Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorský 
výbor navrhol zamietnutie návrhu 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie sa nezdá byť vhodným nástrojom na riešenie sledovaného cieľa. Hoci sa 
návrh Komisie prezentuje ako riešenie, pokiaľ ide o ochranu trhu obstarávania pred nekalou 
súťažou zo strany tretích krajín, v skutočnosti sa zdá, že v ňom skôr ide o to, aby sa otvorili 
trhy obstarávania týchto tretích krajín bez prínosu pridanej hodnoty na kvalitu obstarávania
v Európe.

Pozmeňujúci návrh 16
Emma McClarkin

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa vyzýva Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorský 
výbor navrhol zamietnutie návrhu 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Hrozí riziko vážneho poškodenia vnútorného trhu Európskej únie, čo by mohlo vykonávaním 
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tohto návrhu nepriaznivo ovplyvniť jej vlastné podniky. Vylúčením podnikov niektorých 
tretích krajín sa môže znížiť konkurencieschopnosť jednotného trhu, pričom podniky EÚ, 
ktoré sú dodávateľmi podnikov tretích krajín alebo ktoré sú vo svojich dodávateľských 
reťazcoch závislé od podnikov tretích krajín, môžu v dôsledku ich vylúčenia len utrpieť. V 
súčasnej hospodárskej situácii by sa takéto opatrenie nemalo prijať.

Pozmeňujúci návrh 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na 
vnútorný trh verejného obstarávania Únie a 
o postupoch podporujúcich rokovania
o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy 
verejného obstarávania tretích krajín

o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na 
vnútorný trh verejného obstarávania a ku 
koncesiám Únie a o postupoch 
podporujúcich rokovania o prístupe tovaru
a služieb Únie na trhy verejného 
obstarávania a koncesií tretích krajín

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 18
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) V článku 21 Zmluvy o Európskej únii 
sa uvádza, že Únia má vymedziť
a sledovať spoločné politiky a činnosti
a pracovať s vysokou mierou spolupráce vo 
všetkých oblastiach medzinárodných 
vzťahov, aby okrem iného podporila 
integráciu všetkých krajín do svetového 
hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
postupného zrušovania obmedzení
v medzinárodnom obchode. V tom istom 
článku 21 sa uvádza, že činnosť Únie sa 
na medzinárodnej scéne riadi zásadami,
ktoré boli podnetom pre jej vznik, vývoj
a rozširovanie a ktoré sa ona samotná 
snaží podporovať na celom svete: 
demokracia, právny štát, univerzálnosť
a nedeliteľnosť ľudských práv
a základných slobôd, zachovávanie 
ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita
a dodržiavanie zásad Charty Organizácie 
Spojených národov a medzinárodného 
práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V kontexte Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov Únia obhajuje 
ambiciózne otvorenie medzinárodných 
trhov verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov v duchu reciprocity
a vzájomného prospechu.

(5) V kontexte Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov Únia obhajuje 
ambiciózne otvorenie medzinárodných 
trhov verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov v duchu 
transparentnosti a vzájomného prospechu 
pri dodržiavaní slobodnej a spravodlivej 
hospodárskej súťaže.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V kontexte Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov Únia obhajuje 
ambiciózne otvorenie medzinárodných 
trhov verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov v duchu reciprocity
a vzájomného prospechu.

(5) V rámci Svetovej obchodnej 
organizácie a v rámci jej dvojstranných 
vzťahov Únia podporuje ambiciózne 
medzinárodné otvorenie všetkých trhov 
verejného obstarávania a koncesií Únie
a jej obchodných partnerov, a to v duchu 
reciprocity a obojstranného prospechu.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a návrhu smernice o koncesiách 
musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba použitá
v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania a takisto aj 
koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne nástroje; rozdiel 
medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení. Na medzinárodnej úrovni sa v súčasnosti 
upravujú len pracovné koncesie.

Pozmeňujúci návrh 21
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V kontexte Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov Únia obhajuje 
ambiciózne otvorenie medzinárodných 
trhov verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov v duchu reciprocity
a vzájomného prospechu.

(5) V kontexte Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov Únia obhajuje 
ambiciózne otvorenie medzinárodných 
trhov verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov s cieľom vytvárať 
rovnaké podmienky a vzájomný prospech.



AM\943395SK.doc 7/71 PE516.621v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V kontexte Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov Únia obhajuje 
ambiciózne otvorenie medzinárodných 
trhov verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov v duchu reciprocity
a vzájomného prospechu.

(5) V kontexte Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov Únia obhajuje 
ambiciózne otvorenie medzinárodných 
trhov verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov v duchu reciprocity
a vzájomného prospechu, a to rozšírením 
výhľadu čoraz konkurenčnejšieho 
spoločného trhu, a tak dosiahnuť ciele 
hospodárskej politiky EÚ.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Mnohé tretie krajiny sa zdráhajú otvoriť 
svoje trhy verejného obstarávania 
medzinárodnej hospodárskej súťaži alebo 
otvoriť tieto trhy viac než doteraz. V 
dôsledku toho hospodárske subjekty Únie 
čelia reštriktívnym postupom obstarávania
v prípade mnohých obchodných partnerov 
Únie. Výsledkom týchto reštriktívnych 
postupov obstarávania je strata 
významných obchodných príležitostí.

(6) Mnohé tretie krajiny sa zdráhajú otvoriť 
svoje trhy verejného obstarávania a ich 
koncesie medzinárodnej hospodárskej 
súťaži alebo otvoriť tieto trhy viac než 
doteraz. V dôsledku toho hospodárske 
subjekty Únie čelia reštriktívnym 
postupom obstarávania a koncesiám
v prípade mnohých obchodných partnerov 
Únie. Výsledkom týchto reštriktívnych 
postupov je strata významných 
obchodných príležitostí.

Or. fr
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Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Kľúčovým cieľom tohto nariadenia 
je podporovať vzájomné otváranie 
medzinárodných trhov obstarávania. 
Zabezpečením vzájomne výhodnej 
hospodárskej súťaže medzi EÚ a jej 
obchodnými partnermi sa posilní 
konkurencieschopnosť európskeho 
vnútorného trhu a podporí sa rast nášho 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 207 ZFEÚ sa 
spoločná obchodná politika v oblasti 
verejného obstarávania zakladá na 
jednotných zásadách.

(8) V súlade s článkom 207 ZFEÚ sa 
spoločná obchodná politika v oblasti 
verejného obstarávania a koncesií zakladá 
na jednotných zásadách.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme právnej istoty hospodárskych 
subjektov a verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov Únie
a tretích krajín by sa medzinárodné 
záväzky týkajúce sa prístupu na trh, ktoré 
prijala Únia vo vzťahu k tretím krajinám
v oblasti verejného obstarávania, mali 
premietať do právneho poriadku EÚ, čím 
by sa zaistilo ich účinné uplatňovanie. 
Komisia by mala vydať usmernenie
k uplatňovaniu existujúcich 
medzinárodných záväzkov týkajúcich sa 
prístupu na trh Európskej únie. Toto 
usmernenie by sa malo pravidelne 
aktualizovať a poskytovať ľahko 
použiteľné informácie.

(9) V záujme právnej istoty hospodárskych 
subjektov a verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov Únie
a tretích krajín by sa medzinárodné 
záväzky týkajúce sa prístupu na trh, ktoré 
prijala Únia vo vzťahu k tretím krajinám
v oblasti verejného obstarávania
a koncesií, mali premietať do právneho 
poriadku EÚ, čím by sa zaistilo ich účinné 
uplatňovanie. Komisia by mala vydať 
usmernenie k uplatňovaniu existujúcich 
medzinárodných záväzkov týkajúcich sa 
prístupu na trh Európskej únie. Toto 
usmernenie by sa malo pravidelne 
aktualizovať a poskytovať ľahko 
použiteľné informácie.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení. Na medzinárodnej úrovni 
sa v súčasnosti upravujú len pracovné koncesie.

Pozmeňujúci návrh 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Verejná zákazka by sa nemala 
zadávať hospodárskym subjektom, ktoré 
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sa zúčastňovali na činnosti zločineckej 
organizácie a na využívaní obchodovania
s ľuďmi a detskej práce a ktoré 
nedodržiavajú povinnosti stanovené
v právnych predpisoch Únie v oblasti 
sociálneho, pracovného
a environmentálneho práva alebo
v ustanoveniach medzinárodného 
sociálneho, pracovného
a environmentálneho práva, v súlade so 
smernicami o verejnom obstarávaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) 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 tovarom
a službami tretích krajín, na ktoré sa 
nevzťahujú medzinárodné záväzky Únie.

(10) Ciele zamerané na zlepšenie prístupu 
hospodárskych subjektov EÚ na trhy 
verejného obstarávania a ku koncesiám
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 tovarom a službami tretích 
krajín, na ktoré sa nevzťahujú 
medzinárodné záväzky Únie.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Na tento účel by sa mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa pôvodu, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia vedeli, či sa 
na tovary a služby vzťahujú medzinárodné 
záväzky Európskej únie. Pôvod tovaru by 
sa mal určiť v súlade s článkami 22 až 26 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Spoločenstva. Podľa uvedeného nariadenia 
by sa mal tovar považovať za tovar Únie, 
ak sa v plnej miere získal alebo vyrobil
v Únii. Za krajinu pôvodu tovaru, na 
ktorého výrobe sa podieľala jedna alebo 
viac tretích krajín, by sa mala považovať 
krajina, v ktorej sa ako v poslednej 
uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky 
odôvodnené spracovanie, a to v podnikoch 
vybavených na tento účel, ktorého 
výsledkom je nový výrobok, alebo ktoré 
predstavuje dôležitý stupeň výroby. Pôvod 
služby by sa mal určiť na základe pôvodu 
fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ju 
poskytuje. Usmernenie uvedené
v odôvodnení 9 by sa malo vzťahovať na 
uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa 
pôvodu v praxi.

(11) Na tento účel by sa mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa pôvodu, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia vedeli, či sa 
na tovary a služby vzťahujú medzinárodné 
záväzky Európskej únie. Pôvod tovaru by 
sa mal určiť v súlade s článkami 52 až 55 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. XXXX/2013, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva vrátane 
dodatočných ustanovení, ktoré sa príjmu 
podľa článku 55. Podľa uvedeného 
nariadenia by sa mal tovar považovať za 
tovar Únie, ak sa v plnej miere získal alebo 
vyrobil v Únii. Za krajinu pôvodu tovaru, 
na ktorého výrobe sa podieľala jedna alebo 
viac tretích krajín, by sa mala považovať 
krajina, v ktorej sa ako v poslednej 
uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky 
odôvodnené spracovanie, a to v podnikoch 
vybavených na tento účel, ktorého 
výsledkom je nový výrobok, alebo ktoré 
predstavuje dôležitý stupeň výroby. Pôvod 
služby by sa mal určiť na základe pôvodu 
fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ju 
poskytuje. Usmernenie uvedené
v odôvodnení 9 by sa malo vzťahovať na 
uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa 
pôvodu v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by mala posúdiť, či schváli, 
aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia
v zmysle smerníc [2004/17/ES, 
2004/18/ES a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady [….] z [….]….o 
udeľovaní koncesií] v prípade zákaziek
s odhadovanou hodnotou rovnajúcou sa 
alebo vyššou než 5 000 000 EUR
z postupov verejného obstarávania vylúčili 
tovary a služby, na ktoré sa nevzťahujú 
medzinárodné záväzky prijaté Európskou 
úniou.

(12) Komisia by mala posúdiť, či schváli, 
aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia
v zmysle smerníc [2004/17/ES, 
2004/18/ES a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady [….] z [….]….o 
udeľovaní koncesií] v prípade postupov 
zadávania verejných zákaziek alebo 
koncesií s odhadovanou hodnotou 
rovnajúcou sa alebo vyššou než 
5 000 000 EUR z postupov verejného 
obstarávania vylúčili tovary a služby, na 
ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky 
prijaté Európskou úniou.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 31
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by mala posúdiť, či schváli, 
aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia
v zmysle smerníc [2004/17/ES, 
2004/18/ES a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady [….] z [….]….o 
udeľovaní koncesií] v prípade zákaziek
s odhadovanou hodnotou rovnajúcou sa 
alebo vyššou než 5 000 000 EUR
z postupov verejného obstarávania vylúčili
tovary a služby, na ktoré sa nevzťahujú 
medzinárodné záväzky prijaté Európskou 

(12) Verejní obstarávatelia/obstarávatelia
v zmysle smerníc [2004/17/ES, 
2004/18/ES a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady [….] z [….]….o 
udeľovaní koncesií] z postupov verejného 
obstarávania môžu vylúčiť tovary a služby, 
na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné 
záväzky prijaté Európskou úniou.
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úniou.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na účel transparentnosti by verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia, ktorí 
zamýšľajú uplatniť svoju právomoc
v súlade s týmto nariadením a vylúčiť 
ponuky obsahujúce tovary a/alebo služby
s pôvodom mimo Európskej únie,
v ktorých hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim 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.

(13) Na účel transparentnosti by verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia, ktorí 
zamýšľajú uplatniť svoju právomoc
v súlade s týmto nariadením a vylúčiť 
ponuky obsahujúce tovary a/alebo služby
s pôvodom mimo Európskej únie,
v ktorých hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
tohto tovaru alebo služieb, z postupov 
verejného obstarávania alebo koncesií,
o tom mali informovať hospodárske 
subjekty v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania uverejnenom v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 33
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15



PE516.621v01-00 14/71 AM\943395SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V prípade zákaziek s odhadovanou 
hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 
5 000 000 EUR by Komisia mala schváliť 
zamýšľané vylúčenie tovarov a/alebo 
služieb, ak medzinárodná dohoda týkajúca 
sa prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, z ktorej 
pochádzajú tovary a/alebo služby, ktorých 
vylúčenie sa navrhuje, obsahuje výslovné 
vyhradenie prístupu na trh prijaté Úniou. 

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

výslovné vyhradenie prístupu na trh prijaté 
Úniou. Ak takáto dohoda neexistuje, 
Komisia by mala schváliť vylúčenie, keď 
tretia krajina uplatňuje reštriktívne 
opatrenia v oblasti obstarávania alebo 
udeľovania koncesií vedúce
k nedostatočnej reciprocite pri otvorení 
trhu medzi Úniou a príslušnou treťou 
krajinou. Nedostatočná reciprocita by sa 
mala predpokladať vtedy, ak reštriktívne 
opatrenia v oblasti obstarávania alebo 
udeľovania koncesií vedú k závažnej
a opakujúcej sa diskriminácii
hospodárskych subjektov, tovarov a služieb 
EÚ.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 35
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

diskriminačné postupy proti tovarom, 
službám a hospodárskym subjektom Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení. Na medzinárodnej úrovni 
sa v súčasnosti upravujú len pracovné koncesie.

Pozmeňujúci návrh 37
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Dodržiavanie ustanovení 
sociálneho, pracovného
a environmentálneho práva, ktoré sa 
vzťahujú na pracovisko v tretej krajine, 
ako sa uvádza v medzinárodných 
dohovoroch, ako je Dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce ILO 94,
a v zákonoch, ako aj v kolektívnych 
dohodách, by sa nemalo považovať za 
diskriminačný postup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia by mala byť schopná 
zabrániť možnému zápornému vplyvu 
zamýšľaného vylúčenia na obchodných 
rokovaniach prebiehajúcich s príslušnou 
krajinou. Preto keď sa krajina zapája do 
významných rokovaní s Úniou týkajúcich 
sa prístupu na trh v oblasti verejného 
obstarávania a Komisia sa domnieva, že
v blízkej budúcnosti sú primerané 
vyhliadky na zrušenie reštriktívnych 
postupov obstarávania, Komisia môže
a mala by byť schopná prijať vykonávací 
akt s ustanovením, že tovary a služby
z uvedenej krajiny by sa nemali vylúčiť
z postupov verejného obstarávania na 
obdobie jedného roka.

(17) Komisia by mala byť schopná 
zabrániť možnému negatívnemu vplyvu 
zamýšľaného vylúčenia na obchodných 
rokovaniach prebiehajúcich s príslušnou 
krajinou. Preto keď sa krajina zapája do 
významných rokovaní s Úniou týkajúcich 
sa prístupu na trh v oblasti verejného 
obstarávania alebo koncesií a Komisia sa 
domnieva, že v blízkej budúcnosti sú 
primerané vyhliadky na zrušenie 
reštriktívnych postupov obstarávania alebo 
koncesií, Komisia môže a mala by byť 
schopná prijať vykonávací akt
s ustanovením, že tovary a služby
z uvedenej krajiny by sa nemali vylúčiť
z postupov verejného obstarávania na 
obdobie jedného roka.

Or. fr
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Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že prístup 
tovarov a služieb tretej krajiny na trh 
verejného obstarávania Únie patrí do 
rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej 
politiky, členské štáty alebo ich verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia by nemali 
mať možnosť obmedzovať prístup tovarov 
alebo služieb tretej krajiny do svojich 
postupov verejného obstarávania inými 
opatreniami, než sú stanovené v tomto 
nariadení.

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že prístup 
tovarov a služieb tretej krajiny na trh 
verejného obstarávania Únie a k jej 
koncesiám patrí do rozsahu pôsobnosti 
spoločnej obchodnej politiky, členské štáty 
alebo ich verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia by nemali 
mať možnosť obmedzovať prístup tovarov 
alebo služieb tretej krajiny do svojich 
postupov verejného obstarávania inými 
opatreniami, než sú stanovené v tomto 
nariadení.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 40
Barbara Weiler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) Vzhľadom na väčšie ťažkosti pre 
verejných obstarávateľov/obstarávateľov 
posúdiť vysvetlenia uchádzačov v kontexte 
ponúk obsahujúcich tovary a/alebo služby
s pôvodom mimo Európskej únie,
v ktorých hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
týchto tovarov alebo služieb, je vhodné 
zabezpečiť zvýšenú transparentnosť pri 
zaobchádzaní s ponukami s neobvykle 
nízkou cenou. Ponuky, ktoré sú z hľadiska 
práce, tovaru alebo služieb neobvykle 
nízke, môžu byť založené na technicky, 
hospodársky alebo právne nesprávnych 
predpokladoch alebo postupoch. Popri 
pravidlách stanovených v článku 69 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
20XX/XXX/EÚ1 a článku 79 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
20XX/XXX/EÚ2 by verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý zamýšľa 
prijať takúto ponuku s neobvykle nízkou 
cenou, mal o tejto skutočnosti písomne 
informovať ostatných uchádzačov a uviesť 
dôvody účtovania neobvykle nízkej ceny 
alebo nákladov. V prípade, že uchádzač 
nemôže poskytnúť dostatočné vysvetlenie, 
verejný obstarávateľ by mal byť 
oprávnený ponuku zamietnuť. To týmto 
uchádzačom umožní, aby prispeli
k presnejšiemu posúdeniu, či úspešný 
uchádzač bude schopný vykonať zákazku
v plnej miere podľa podmienok uvedených
v súťažných podkladoch. Vďaka týmto 
dodatočným informáciám by sa dosiahli 
spravodlivejšie podmienky na trhu 
verejného obstarávania EÚ.

_________________
1 Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 20XX/XXX/EÚ o verejnom 
obstarávaní (Ú. v. EÚ XXX) 
(2011/0438(COD)).
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2 Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 20XX/XXX/EÚ o obstarávaní 
vykonávanom subjektmi pôsobiacimi
v odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb 
(Ú. v. EÚ XXX) (2011/0439(COD)).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala mať možnosť
z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán alebo členského 
štátu kedykoľvek iniciovať vonkajšie 
preskúmanie obstarávania týkajúce sa 
reštriktívnych postupov, ktoré údajne 
uplatňuje tretia krajina. Treba zohľadniť 
najmä skutočnosť, že Komisia schválila 
niekoľko zamýšľaných vylúčení tretej 
krajiny podľa článku 6 ods. 2 tohto 
nariadenia. Takýmito vyšetrovacími 
postupmi by nemalo byť dotknuté 
nariadenie Rady (ES) č. 3286/94
z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy 
spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej 
politiky s cieľom zaistiť uplatňovanie práv 
Spoločenstva podľa pravidiel 
medzinárodného obchodu, najmä tých, 
ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej 
obchodnej organizácie.

(20) Komisia by mala mať možnosť
z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán alebo členského 
štátu kedykoľvek iniciovať vonkajšie 
preskúmanie obstarávania a koncesií 
týkajúce sa reštriktívnych postupov, ktoré 
údajne uplatňuje tretia krajina. Treba 
zohľadniť najmä skutočnosť, že Komisia 
schválila niekoľko zamýšľaných vylúčení 
tretej krajiny podľa článku 6 ods. 2 tohto 
nariadenia. Takýmito vyšetrovacími 
postupmi by nemalo byť dotknuté 
nariadenie Rady (ES) č. 3286/94
z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy 
spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej 
politiky s cieľom zaistiť uplatňovanie práv 
Spoločenstva podľa pravidiel 
medzinárodného obchodu, najmä tých, 
ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej 
obchodnej organizácie.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
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nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Takéto opatrenia môžu zahŕňať 
povinné vylúčenie niektorých tovarov

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom premietnuť do právneho 
poriadku Európskej únie medzinárodné 
záväzky týkajúce sa prístupu na trh prijaté
v oblasti verejného obstarávania po prijatí 
tohto nariadenia by v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
Komisia mala byť splnomocnená prijať 
akty s cieľom zmeniť a doplniť zoznam 
medzinárodných dohôd priložený k tomuto 

(27) S cieľom premietnuť do právneho 
poriadku Európskej únie medzinárodné 
záväzky týkajúce sa prístupu na trh prijaté
v oblasti verejného obstarávania a koncesií 
po prijatí tohto nariadenia by v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie Komisia mala byť 
splnomocnená prijať akty s cieľom zmeniť
zoznam medzinárodných dohôd priložený
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nariadeniu. Je osobitne dôležité, že 
Komisia by počas prípravných prác mala 
uskutočniť vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, včas a primerane 
postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, 
že Komisia by počas prípravných prác 
mala uskutočniť vhodné konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, včas a primerane 
postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V súlade so zásadou proporcionality je 
na dosiahnutie základného cieľa, ktorým je 
vytvoriť spoločnú vonkajšiu politiku
v oblasti verejného obstarávania, potrebné
a vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa 
zaobchádzania s tovarom a službami, na 
ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky 
Európskej únie. Toto nariadenie o prístupe 
hospodárskych subjektov, tovarov a služieb 
tretích krajín nepresahuje rámec toho, čo je 
potrebné na dosiahnutie sledovaných 
cieľov, a je v súlade s tretím odsekom 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii,

(31) V súlade so zásadou proporcionality je 
na dosiahnutie základného cieľa, ktorým je 
vytvoriť spoločnú vonkajšiu politiku
v oblasti verejného obstarávania
a koncesií, potrebné a vhodné stanoviť 
pravidlá týkajúce sa zaobchádzania
s tovarom a službami, na ktoré sa 
nevzťahujú medzinárodné záväzky 
Európskej únie. Toto nariadenie o prístupe 
hospodárskych subjektov, tovarov a služieb 
tretích krajín nepresahuje rámec toho, čo je 
potrebné na dosiahnutie sledovaných 
cieľov, a je v súlade s tretím odsekom 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii,

Or. fr
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Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
týkajúce sa prístupu tovarov a služieb 
tretích krajín do verejného obstarávania na 
vykonávanie stavebných prác alebo na 
dielo, dodávanie tovarov a poskytovanie 
služieb verejnými 
obstarávateľmi/obstarávateľmi Únie
a stanovujú sa postupy na podporu 
vyjednávaní o prístupe tovarov a služieb 
Únie na trhy verejného obstarávania tretích 
krajín.

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
týkajúce sa prístupu tovarov a služieb 
tretích krajín do verejného obstarávania
a ku koncesiám na vykonávanie 
stavebných prác alebo na dielo, dodávanie 
tovarov a v závislosti od typu príslušnej 
zákazky poskytovanie služieb verejnými 
obstarávateľmi/obstarávateľmi Únie
a stanovujú sa postupy na podporu 
vyjednávaní o prístupe tovarov a služieb 
Únie na trhy verejného obstarávania a ku 
koncesiám tretích krajín.

Or. fr

Justification

Following the negotiations on the public procurement directives and the new proposal for
a directive on concessions, the vocabulary used in this Regulation must be the same as that 
used in the regulation on concessions, as this Regulation covers both public procurement and 
concessions (Article 1.2). There are separate legislative instruments for the two kinds of 
contract; the differences between them must be reflected in this Regulation. There are no 
supply concessions, hence the addition of ‘depending on the kind of contract in question’.

Pozmeňujúci návrh 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
týkajúce sa prístupu tovarov a služieb 
tretích krajín do verejného obstarávania na 
vykonávanie stavebných prác alebo na 
dielo, dodávanie tovarov a poskytovanie 
služieb verejnými 
obstarávateľmi/obstarávateľmi Únie
a stanovujú sa postupy na podporu 
vyjednávaní o prístupe tovarov a služieb 
Únie na trhy verejného obstarávania tretích 
krajín.

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
týkajúce sa prístupu tovarov a služieb 
tretích krajín do verejného obstarávania na 
vykonávanie stavebných prác alebo na 
dielo, dodávanie tovarov a poskytovanie 
služieb verejnými 
obstarávateľmi/obstarávateľmi Únie
a stanovujú sa postupy na podporu 
vyjednávaní o prístupe tovarov a služieb 
Únie na trhy verejného obstarávania tretích 
krajín s cieľom podporovať vzájomné 
otváranie trhov obstarávania medzi Úniou
a jej obchodnými partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie nemá vplyv na 
slobodu členských štátov vymedziť
v súlade s právom Únie, čo považujú za 
služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, ako by sa tieto služby mali 
organizovať a financovať v súlade
s pravidlami štátnej pomoci a aké osobitné 
povinnosti by sa na ne mali vzťahovať. 
Toto nariadenie nemá vplyv ani na 
rozhodnutie verejných orgánov o tom, či, 
ako a do akej miery chcú vykonávať 
verejné funkcie sami podľa protokolu č. 
26 služieb všeobecného záujmu a článku 
14 ZFEÚ. Platí to aj v prípade politík 
Európskej únie voči tretím krajinám.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Toto nariadenie sa uplatňuje na verejné 
obstarávanie, v ktorom sa tovary alebo 
služby obstarávajú na vládne účely, a nie 
na ďalší komerčný predaj alebo na použitie 
vo výrobe tovarov alebo poskytovaní 
služieb na komerčný predaj.

Toto nariadenie sa uplatňuje na verejné 
obstarávanie, v ktorom sa tovary alebo 
služby obstarávajú na vládne účely, a na 
udeľovanie koncesií na služby 
poskytované na vládne účely a nie na ďalší 
komerčný predaj alebo na použitie vo 
výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb 
na komerčný predaj.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení. V prípade dodávania 
tovarov nie sú žiadne koncesie.

Pozmeňujúci návrh 50
Frank Engel, Philippe Juvin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) „hospodársky subjekt“ predstavuje 
akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu 
alebo verejného obstarávateľa alebo 
skupinu takýchto osôb a/alebo subjektov 
vrátane dočasných združení podnikov, 
ktoré na trhu ponúkajú vykonávanie prác 
a/alebo práce, dodávanie výrobkov alebo 
poskytovanie služieb;

Or. en
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Odôvodnenie

Súlad so zmenami v rokovaniach o smernici o verejnom obstarávaní

Pozmeňujúci návrh 51
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) „verejný obstarávateľ/obstarávateľ“ 
predstavuje „verejného obstarávateľa“
podľa vymedzenia v [článku 1 ods. 9 
smernice 2004/18/ES a „obstarávateľa“ 
podľa vymedzenia v článku 2 smernice 
2004/17/ES a článkov 3 a 4 smernice 20.. o 
udeľovaní koncesií],

(c) verejný obstarávateľ/obstarávateľ“ 
predstavuje štátne, regionálne alebo 
miestne orgány riadiace sa verejným 
právom, združenia, ktoré tvorí jeden alebo 
viacero takýchto orgánov, riadiace sa 
verejným právom podľa vymedzenia
v [článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES
a „obstarávateľa“ podľa vymedzenia
v článku 2 smernice 2004/17/ES a článkov 
3 a 4 smernice 20.. o udeľovaní koncesií],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) „tovary alebo služby spadajúce pod 
režim medzinárodných záväzkov“ 
predstavujú tovary alebo služby s pôvodom
v krajine, s ktorou Únia uzavrela 
medzinárodnú dohodu v oblasti verejného 
obstarávania vrátane záväzkov týkajúcich 
sa prístupu na trh a na ktoré sa uplatňuje 
príslušná dohoda. Zoznam príslušných 
dohôd je uvedený v prílohe I k tomuto 
nariadeniu;

(d) „tovary alebo služby spadajúce pod 
režim medzinárodných záväzkov“ 
predstavujú tovary alebo služby s pôvodom
v krajine, s ktorou Únia uzavrela 
medzinárodnú dohodu v oblasti verejného 
obstarávania a koncesií vrátane záväzkov 
týkajúcich sa prístupu na trh a na ktoré sa 
uplatňuje príslušná dohoda. Zoznam 
príslušných dohôd je uvedený v prílohe I
k tomuto nariadeniu;
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
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legislatívneho textu (doplnenie odkazu na 
koncesie, keď sa uvádza pojem verejné 
obstarávanie); prijatie nariadenia bude 
znamenať technické zmeny celého textu).

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) „nedostatočná reciprocita“ 
predstavuje existenciu reštriktívnych 
opatrení v oblasti obstarávania alebo 
udeľovania koncesií, ktorá vedie
k závažnej a opakujúcej sa diskriminácii
hospodárskych subjektov, tovarov
a služieb EÚ. Táto nedostatočná 
reciprocita môže viesť napríklad k:
(a) nedostatočnému medzinárodnému 
záväzku zo strany tretej krajiny, pokiaľ 
ide o obstarávanie a koncesie s cieľom 
zabezpečiť transparentnosť a zakázať 
akúkoľvek formu diskriminácie 
hospodárskych subjektov, tovarov
a služieb EÚ;
(b) zákonom alebo právnym predpisom –
či sa týkajú verejného obstarávania alebo 
koncesií alebo nie – prijatým treťou 
krajinou, ktoré úmyselne alebo inak vedú
k nedostatočnej transparentnosti alebo 
diskriminácii hospodárskych subjektov, 
tovarov a služieb EÚ;
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(c) prijatie alebo vykonávanie 
diskriminačných postupov verejnými 
orgánmi alebo jednotlivými 
obstarávateľmi v tretej krajine 
zameraných na hospodárske subjekty, 
tovary a služby EÚ.

Or. fr

Odôvodnenie

Myšlienka „nedostatočnej reciprocity“ je kľúčovým konceptom návrhu nariadenia a je 
potrebné ju vymedziť. Komisia musí vykonať analýzu jednotlivých prípadov, pričom môže 
obsahovať aj opatrenia, ktoré nie sú v nariadení uvedené, keďže závisia od osobitnej 
skúmanej situácie. Je preto potrebné nevyčerpávajúce vymedzenie.

Pozmeňujúci návrh 54
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) „výhrady týkajúce sa prístupu na 
trh“ predstavujú akékoľvek výnimky 
alebo odchýlky, o ktorých rozhodne štát,
s ktorým EÚ uzatvorila medzinárodnú 
dohodu v oblasti verejného obstarávania 
alebo koncesií vrátane záväzkov 
týkajúcich sa prístupu na trh.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(gb) „Uspokojivé nápravné alebo opravné 
opatrenia“ predstavuje odstránenie 
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reštriktívnych opatrení, ktoré sú 
predmetom vyšetrovania Európskej 
komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(gb) „Nedostatočná reciprocita“ 
predstavuje akékoľvek opatrenie, ktorým 
sa obmedzuje prístup na trhy verejného 
obstarávania alebo udeľovania koncesií, 
ktorého výsledkom je opakovaná, závažná 
diskriminácia subjektov, tovarov a služieb 
EÚ, najmä prostredníctvom 
diskriminačných legislatívnych alebo 
správnych ustanovení alebo 
nedostatočných formálnych alebo 
praktických záruk spravodlivého
a transparentného zaobchádzania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno gc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(gc) „nápravné opatrenia“ predstavujú
odstránenie reštriktívnych opatrení, ktoré 
sú predmetom vyšetrovania Komisie.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 58
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) vykonanie stavebných prác a/alebo 
diela v zmysle smerníc [2004/17/ES, 
2004/18/ES a smernice 201./..  o 
udeľovaní koncesií] sa na účely tohto 
nariadenia považuje za poskytovanie 
služby,

(d) „stavba“ je výsledok stavebných prác 
alebo stavebno-inžinierskych prác ako 
celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, 
aby plnil ekonomickú alebo technickú 
funkciu.

„Verejné zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác“ (verejné zákazky na 
práce) sú verejné zákazky, ktorých 
predmetom je jedna z týchto činností:
(a) uskutočnenie stavebných prác alebo 
vypracovanie projektovej dokumentácie aj 
uskutočnenie stavebných prác spojených
s jednou z činností v zmysle prílohy II;
(b) uskutočnenie stavby alebo 
vypracovanie projektovej dokumentácie aj 
uskutočnenie stavby;
(c) uskutočnenie stavby, a to akýmkoľvek 
spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré 
vymedzil verejný obstarávateľ uplatňujúci 
rozhodujúci vplyv na druh alebo návrh 
stavby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „verejné zákazky na dodanie tovaru“ 
(zákazky na tovar) sú verejné zákazky, 
ktorých predmetom je nákup, lízing, 
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prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky,
s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto 
možnosti. Verejná zákazka na dodanie 
tovaru môže ako vedľajší predmet 
zahŕňať aj montáž a inštaláciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d – bod 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „verejné zákazky na poskytnutie 
služby“ (zákazky na služby) sú verejné 
zákazky, ktorých predmetom je 
poskytovanie služieb s výnimkou služieb 
uvedených v ods. 2 písm. d);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) „povinná cenová sankcia“ sa vzťahuje 
na povinnosti obstarávateľov zvýšiť na 
základe určitých výnimiek cenu služieb 
a/alebo tovarov s pôvodom v určitých 
tretích krajinách ponúkaných v zadávacích 
konaniach.

(e) „povinná cenová sankcia“ sa vzťahuje 
na povinnosti obstarávateľov zvýšiť na 
základe určitých výnimiek cenu služieb 
a/alebo tovarov s pôvodom v určitých 
tretích krajinách ponúkaných v zadávacích 
konaniach alebo postupoch udeľovania 
koncesií.
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
legislatívneho textu (doplnenie odkazu na 
„postupy udeľovania koncesií“ pri zmienke 
termínu „zadávacie konania“, v jednotnom 
alebo v množnom čísle); prijatie 
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nariadenia bude znamenať technické 
zmeny celého textu).

Or. fr

Justification

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) „Vyhradenie prístupu na trh“ 
predstavuje akékoľvek výnimky
a odchýlky od medzinárodnej dohody
v oblasti verejného obstarávania vrátane 
záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pôvod tovaru sa určí v súlade s článkami 
22 až 26 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 z 12. 
októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva.

1. Pôvod tovaru sa určí v súlade s článkami 
52 až 55 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. XXXX/2013, ktorým
sa ustanovuje Colný kódex Únie vrátane 
delegovaných aktov, ktoré sa prijmú
podľa článku 55.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri zadávaní zákaziek na vykonanie 
stavebných prác a/alebo zákaziek na dielo, 
na dodávky tovaru alebo poskytovanie 
služieb verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia zaobchádzajú
s tovarmi a službami spadajúcimi pod 
režim medzinárodných záväzkov rovnako 
ako s tovarmi a službami s pôvodom
v Európskej únii.

Pri zadávaní zákaziek na vykonanie 
stavebných prác a/alebo zákaziek na dielo, 
na dodávky tovaru alebo poskytovanie 
služieb alebo pri udeľovaní koncesií na 
vykonanie práce alebo poskytovanie 
služieb verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia zaobchádzajú
s tovarmi a službami patriacimi do režimu
medzinárodných záväzkov rovnako ako
s tovarmi a službami s pôvodom
v Európskej únii.

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení. V prípade dodávania 
tovarov nie sú žiadne koncesie.

Pozmeňujúci návrh 65
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) na žiadosť jednotlivých 
obstarávateľov podľa pravidiel 
ustanovených v článku 6,

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok by mal negatívny vplyv na jednotný trh, keďže by sa ním umožňovalo vylúčenie 
ponúk dodávateľov z tretích krajín, dokonca aj vtedy, ak by podnik z členského štátu mal
v tejto spoločnosti značný podiel (do 49 %). Podnikom EÚ, ktoré sú dodávateľmi do podnikov 
tretích krajín, alebo ktoré sú v rámci svojho dodávateľského reťazca závislé od podnikov 
tretích krajín, by sa tak odňala možnosť zúčastňovať sa na zákazkách verejného obstarávania. 
Obmedzením hospodárskej súťaže by sa tak z dlhodobého hľadiska narušil vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Splnomocnenie verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov na 
vylúčenie ponúk obsahujúcich tovary
a služby nespadajúce pod režim
medzinárodných záväzkov

Vylúčenie ponúk zahŕňajúcich tovar
a služby nepatriace do režimu
medzinárodných záväzkov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Morten Løkkegaard
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri zákazkách v odhadovanej hodnote 
od 5 000 000 EUR bez dane z pridanej 
hodnoty (DPH) alebo viac Komisia posúdi 
na žiadosť verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov, či sa
z postupov zadávania verejných zákaziek 
majú vylúčiť ponuky zahŕňajúce tovar 
alebo služby s pôvodom mimo Únie, ak 
hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % z celkovej 
hodnoty tovarov alebo služieb, ktoré tvoria 
ponuku, a to za ďalej uvedených 
podmienok.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri zákazkách v odhadovanej hodnote od 
5 000 000 EUR bez dane z pridanej 
hodnoty (DPH) alebo viac Komisia posúdi 
na žiadosť verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov, či sa
z postupov zadávania verejných zákaziek 
majú vylúčiť ponuky zahŕňajúce tovar 
alebo služby s pôvodom mimo Únie, ak 
hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % z celkovej 
hodnoty tovarov alebo služieb, ktoré tvoria 
ponuku, a to za ďalej uvedených 
podmienok.

1. Pri zákazkách v odhadovanej hodnote od 
15 000 000 EUR bez dane z pridanej 
hodnoty (DPH) alebo viac Komisia posúdi 
na žiadosť verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov, či sa
z postupov zadávania verejných zákaziek 
majú vylúčiť ponuky zahŕňajúce tovar 
alebo služby s pôvodom mimo Únie, ak 
hodnota tovarov alebo služieb nepatriacich 
do režimu medzinárodných záväzkov 
presahuje 50 % celkovej hodnoty tovaru
a služieb, ktoré sú predmetom ponuky, a to 
za ďalej uvedených podmienok.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri zákazkách v odhadovanej hodnote 
od 5 000 000 EUR bez dane z pridanej 
hodnoty (DPH) alebo viac Komisia posúdi
na žiadosť verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov, či sa
z postupov zadávania verejných zákaziek
majú vylúčiť ponuky zahŕňajúce tovar 
alebo služby s pôvodom mimo Únie, ak 
hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % z celkovej 
hodnoty tovarov alebo služieb, ktoré tvoria 
ponuku, a to za ďalej uvedených 
podmienok.

1. Verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
môžu vylúčiť z postupov zadávania 
verejných zákaziek ponuky zahŕňajúce 
tovar alebo služby s pôvodom mimo Únie, 
ak hodnota tovaru alebo služieb 
nepatriacich do režimu medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
tovaru a služieb, ktoré sú predmetom 
ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Pri zákazkách v odhadovanej hodnote 
od 5 000 000 EUR bez dane z pridanej 
hodnoty (DPH) alebo viac Komisia 
posúdi, či sa z postupov zadávania 
verejných zákaziek majú vylúčiť ponuky 
zahŕňajúce tovar alebo služby s pôvodom 
mimo Únie, ak hodnota tovarov alebo 
služieb nepatriacich do režimu 
medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
celkovej hodnoty tovarov alebo služieb, 
ktoré sú predmetom ponuky, a to za ďalej
uvedených podmienok.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
hospodárske subjekty uskutočňovali 
verejnú zákazku v súlade s platnými 
záväzkami v oblasti environmentálneho, 
sociálneho a pracovného práva 
stanoveného právom Únie, vnútroštátnym 
právom, kolektívnymi dohodami
a medzinárodnými ustanoveniami 
environmentálneho sociálneho,
a pracovného práva uvedenými v prílohe 
XI k smernici o obstarávaní vrátane ILO 
94,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
majú v úmysle požiadať o vylúčenie 
ponúk z postupov zadávania verejných 
zákaziek na základe odseku 1, uvedú túto 
skutočnosť v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, ktoré uverejnia
v súlade s článkom 35 smernice 
2004/18/ES alebo podľa článku 42 
smernice 2004/17/ES alebo článku 26 
smernice o udeľovaní koncesií.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
vyžadujú od uchádzačov, aby poskytli 
informácie o pôvode tovaru a/alebo 
služieb uvedených v ponuke a o ich 
hodnote. Uznajú vlastné vyhlásenia 
uchádzačov ako predbežný dôkaz, že 
ponuky nemožno podľa odseku 1 vylúčiť. 
Verejný obstarávateľ môže uchádzača 
kedykoľvek počas konania požiadať, aby 
predložil všetky požadované dokumenty 
alebo ich časti, ak zo situácie vyplýva, že 
je to potrebné na zaistenie riadneho 
priebehu konania. Komisia môže prijať 
vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú 
štandardné formuláre pre vyhlásenie
o pôvode tovaru a služieb. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s konzultačným postupom uvedeným
v článku 17 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
vyžadujú od uchádzačov, aby poskytli 
informácie o pôvode tovaru a/alebo služieb 
uvedených v ponuke a o ich hodnote. 

Verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
vyžadujú od uchádzačov, aby poskytli 
informácie o pôvode tovaru a/alebo služieb 
uvedených v ponuke a o ich hodnote. 
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Uznajú vlastné vyhlásenia uchádzačov ako 
predbežný dôkaz, že ponuky nemožno 
podľa odseku 1 vylúčiť. Verejný 
obstarávateľ môže uchádzača kedykoľvek 
počas konania požiadať, aby predložil 
všetky požadované dokumenty alebo ich 
časti, ak zo situácie vyplýva, že je to 
potrebné na zaistenie riadneho priebehu 
konania. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa ustanovujú štandardné 
formuláre pre vyhlásenie o pôvode tovaru
a služieb. Tieto vykonávacie akty sa prijmú
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 17 ods. 3.

Takisto sa zohľadnia kritériá týkajúce sa 
zachovania súladu s ustanoveniami 
environmentálneho, sociálneho
a pracovného práva, ktoré sa uplatňujú 
na pracovisku v tretej krajine, ako sa 
uvádza v uvedených medzinárodných 
dohovoroch, ako napríklad v Dohovore 
Medzinárodnej organizácie práce ILO 94,
a v zákonoch, ako aj v kolektívnych 
dohodách. Uznajú vlastné vyhlásenia 
uchádzačov ako predbežný dôkaz, že 
ponuky nemožno podľa odseku 1 vylúčiť. 
Verejný obstarávateľ môže uchádzača 
kedykoľvek počas konania požiadať, aby 
predložil všetky požadované dokumenty 
alebo ich časti, ak zo situácie vyplýva, že 
je to potrebné na zaistenie riadneho 
priebehu konania. Komisia môže prijať 
vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú 
štandardné formuláre pre vyhlásenie
o pôvode tovaru a služieb. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s konzultačným postupom uvedeným
v článku 17 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
dostanú ponuky, ktoré spĺňajú podmienky 
podľa odseku 1, pre ktoré majú v úmysle 
požiadať o vylúčenie ponuky z uvedeného 
dôvodu, oznámia to Komisii. Počas 
postupu oznamovania verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ môže 
pokračovať vo svojej analýze ponúk.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oznámenie sa pošle na štandardnom 
formulári pomocou elektronických 
prostriedkov. Komisia prijme vykonávacie 
akty, ktorými sa zavádzajú štandardné 
formuláre. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 17 ods. 3. Štandardný 
formulár musí obsahovať tieto 
informácie:

vypúšťa sa

(a) meno a kontaktné údaje verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa,
(b) opis predmetu zákazky,
(c) názov a kontaktné údaje 
hospodárskeho subjektu, ktorého ponuka 
by bola vylúčená,
(d) informácia o pôvode hospodárskeho 
subjektu, tovarov a/alebo služieb a o ich 
hodnote.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) meno a kontaktné údaje verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) opis predmetu zákazky, vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) opis predmetu zákazky, (b) opis predmetu zákazky alebo koncesie,
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
legislatívneho textu (doplnenie termínu 
„koncesie“ k termínu „zákazka“,
v jednotnom alebo v množnom čísle); 
prijatie nariadenia bude znamenať 
technické zmeny celého textu).

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 81
Morten Løkkegaard
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) názov a kontaktné údaje 
hospodárskeho subjektu, ktorého ponuka 
by bola vylúčená,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) informácia o pôvode hospodárskeho 
subjektu, tovarov a/alebo služieb a o ich 
hodnote.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže požiadať verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa o dodatočné 
informácie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Morten Løkkegaard
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto informácie sa musia poskytnúť
v lehote ôsmich pracovných dní, pričom 
prvým dňom je prvý pracovný deň 
nasledujúci po dni, kedy dostane žiadosť
o dodatočné informácie. Ak v tejto lehote 
Komisia nedostane žiadne informácie, 
lehota stanovená v odseku 3 sa pozastaví 
až dovtedy, keď Komisia požadované 
informácie dostane.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade zmlúv uvedených v odseku 1 
Komisia prijme v lehote dvoch mesiacov, 
ktorá sa začína prvým pracovným dňom 
nasledujúcim po dni, kedy dostane 
oznámenie, vykonávacie akty týkajúce sa 
schválenia zamýšľaného vylúčenia 
ponuky. Tieto vykonávacie akty sa prijmú
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 17 ods. 2. Táto lehota 
sa môže v riadne odôvodnených prípadoch 
jedenkrát predĺžiť najviac o dva mesiace, 
najmä ak informácie uvedené v oznámení 
alebo v dokumentoch, ktoré sú k nemu 
priložené, sú neúplné alebo nepresné 
alebo ak v oznámených skutočnostiach 
došlo k podstatným zmenám. Ak na konci 
tejto dvojmesačnej lehoty alebo 
predĺženého obdobia Komisia neprijala 
rozhodnutie, ktorým sa vylúčenie 
schvaľuje alebo neschvaľuje, 
predpokladá sa, že Komisia vylúčenie 

vypúšťa sa
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neschválila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa 
odseku 3 Komisia schváli zamýšľané 
vylúčenie ponuky v týchto prípadoch:

vypúšťa sa

(a) ak medzinárodná dohoda týkajúca sa 
prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, v ktorej majú 
dané tovary a/alebo služby pôvod, 
obsahuje pri týchto tovaroch a/alebo 
službách, v prípade ktorých je navrhnuté 
vylúčenie, výslovné vyhradenie prístupu 
na trh prijaté Úniou,
(b) keď dohoda uvedená v písmene a) 
neexistuje a tretia krajina naďalej 
uplatňuje pri obstarávaní reštriktívne 
opatrenia, ktoré vedú k nedôslednej 
týkajúcej sa otvárania trhu medzi Úniou
a dotknutou treťou krajinou.
Chýbajúca dôsledná reciprocita v zmysle 
písmena b) nastáva vtedy, keď reštriktívne 
opatrenia pri obstarávaní vedú k vážnej 
alebo opakovanej diskriminácii 
hospodárskych subjektov, tovarov
a služieb Únie.
Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa 
odseku 3 Komisia neschváli zamýšľané 
vylúčenie ponuky, ak by sa tým porušili 
medzinárodne dohodnuté záväzky Únie 
týkajúce sa prístupu na trh.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Morten Løkkegaard

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ak medzinárodná dohoda týkajúca sa 
prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, v ktorej majú 
dané tovary a/alebo služby pôvod,
obsahuje pri týchto tovaroch a/alebo 
službách, v prípade ktorých je navrhnuté 
vylúčenie, výslovné vyhradenie prístupu 
na trh prijaté Úniou,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) ak je možné akýmikoľvek 
primeranými prostriedkami dokázať 
porušovanie platných záväzkov v oblasti 
environmentálneho, sociálneho
a pracovného práva stanoveného právom 
Únie, vnútroštátnym právom, 
kolektívnymi dohodami
a medzinárodnými ustanoveniami 
environmentálneho sociálneho,
a pracovného práva uvedenými v prílohe 
XI k smerniciam o obstarávaní vrátane 
ILO 94,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Morten Løkkegaard
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Philippe Juvin, Frank Engel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) keď dohoda uvedená v písmene a) 
neexistuje a tretia krajina naďalej uplatňuje 
pri obstarávaní alebo udeľovaní koncesií 
reštriktívne opatrenia, ktoré vedú
k nedostatočnej reciprocite týkajúcej sa 
otvárania trhu medzi Úniou a dotknutou 
treťou krajinou.
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
legislatívneho textu (doplnenie 
„udeľovanie koncesií“, keď sa uvádza 
pojem obstarávanie); prijatie nariadenia 
bude znamenať technické zmeny celého 
textu).

Or. fr

Odôvodnenie

V dôsledku rokovaní o smerniciach o verejnom obstarávaní a novom návrhu smernice
o koncesiách musí byť slovná zásoba použitá v tomto nariadení rovnaká ako slovná zásoba 
použitá v nariadení o koncesiách, keďže toto nariadenie sa týka verejného obstarávania
a takisto aj koncesií (článok 1.2). Pre dva druhy zákazky existujú samostatné legislatívne 
nástroje; rozdiel medzi nimi sa musí odzrkadliť v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Chýbajúca dôsledná reciprocita v zmysle 
písmena b) nastáva vtedy, keď reštriktívne 
opatrenia pri obstarávaní vedú k vážnej 
alebo opakovanej diskriminácii 
hospodárskych subjektov, tovarov
a služieb Únie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Chýbajúca dôsledná reciprocita v zmysle 
písmena b) nastáva vtedy, keď reštriktívne 
opatrenia pri obstarávaní vedú k vážnej 
alebo opakovanej diskriminácii 
hospodárskych subjektov, tovarov
a služieb Únie.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Toto vypustenie súvisí s novým vymedzením pojmu „nedostatočná reciprocita“ (článok 2 ods. 
1 písm. ga)) a prvkami, ktoré musí Komisia zohľadniť pri hodnotení „nedostatočnej 
reciprocity“ (článok 6 ods. 5).

Pozmeňujúci návrh 94
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa 
odseku 3 Komisia neschváli zamýšľané 
vylúčenie ponuky, ak by sa tým porušili 
medzinárodne dohodnuté záväzky Únie 
týkajúce sa prístupu na trh.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri posudzovaní, či existuje nedôsledná 
reciprocita, Komisia preskúma tieto 

vypúšťa sa
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otázky:
(a) do akej miery zákony danej krajiny
o verejnom obstarávaní zaručujú 
transparentnosť v súlade
s medzinárodnými normami v oblasti 
verejného obstarávania a vylučujú 
akúkoľvek diskrimináciu tovarov, služieb
a hospodárskych subjektov Únie,
(b) do akej miery verejné orgány a/alebo 
jednotliví obstarávatelia naďalej 
uplatňujú alebo prijímajú diskriminačné 
praktiky proti tovarom, službám
a hospodárskym subjektom Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri posudzovaní, či existuje nedôsledná 
reciprocita, Komisia preskúma tieto 
otázky:

5. Pri posudzovaní, či existujú 
nedostatočne spravodlivé podmienky, 
Komisia preskúma tieto otázky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri posudzovaní, či existuje nedôsledná 
reciprocita, Komisia preskúma tieto 
otázky:

5. Pri posudzovaní, či existuje nedôsledná 
reciprocita, ako sa uvádza v článku 2 ods. 
1 písm. ga), Komisia preskúma tieto 
otázky:
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) do akej miery zákony danej krajiny
o verejnom obstarávaní zaručujú
transparentnosť v súlade
s medzinárodnými normami v oblasti 
verejného obstarávania a vylučujú 
akúkoľvek diskrimináciu tovarov, služieb
a hospodárskych subjektov Únie,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) do akej miery zákony danej krajiny
o verejnom obstarávaní zaručujú 
transparentnosť v súlade s medzinárodnými 
normami v oblasti verejného obstarávania
a vylučujú akúkoľvek diskrimináciu 
tovarov, služieb a hospodárskych subjektov 
Únie,

(a) do akej miery zákony alebo regulačné 
opatrenia danej krajiny v oblasti verejného
obstarávania alebo koncesií zaručujú 
transparentnosť v súlade s medzinárodnými 
normami v oblasti verejného obstarávania
a vylučujú akúkoľvek diskrimináciu 
tovarov, služieb a hospodárskych subjektov 
Únie,

Or. fr

Odôvodnenie

Rozšírenie rozsahu tohto odseku na regulačné opatrenia v oblasti verejného 
obstarávania/koncesií nad rámec čisto právnych predpisov, ktoré Komisia takisto potrebuje 
zohľadniť pri hodnotení „nedostatočnej reciprocity“.
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Pozmeňujúci návrh 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) do akej miery zákony alebo regulačné 
opatrenia danej krajiny, iné ako tie 
uvedené v písm. a) tohto odseku, vedú 
úmyselne alebo inak k nedostatočnej 
transparentnosti alebo diskriminácii 
hospodárskych subjektov, tovarov
a služieb EÚ;

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné začleniť zákony alebo regulačné opatrenia, ktoré sa netýkajú verejného 
obstarávania/koncesií, ale ktoré môžu viesť k diskriminačným výnimkám alebo diskriminácii 
hospodárskych subjektov, tovarov a služieb EÚ.

Pozmeňujúci návrh 101
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) do akej miery verejné orgány a/alebo 
jednotliví obstarávatelia naďalej 
uplatňujú alebo prijímajú diskriminačné 
praktiky proti tovarom, službám
a hospodárskym subjektom Únie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) Pri posudzovaní, či existuje dôkaz
o závažných a opakovaných 
porušovaniach v oblasti základných práv 
pracovníkov v oblasti sociálneho
a pracovného práva stanoveného právom 
Únie, vnútroštátnym právom, 
kolektívnymi dohodami a ustanoveniami 
medzinárodného environmentálneho, 
sociálneho a pracovného práva 
uvedeného v prílohe XI k smernici
o obstarávaní vrátane ILO 94, Komisia 
preskúma tieto otázky:
(i) do akej miery zákony a postupy
v príslušnej krajine zabezpečujú 
dodržiavanie základných práv 
pracovníkov v oblasti sociálneho
a pracovného práva stanoveného právom 
Únie, vnútroštátnym právom, 
kolektívnymi dohodami a ustanoveniami 
medzinárodného environmentálneho, 
sociálneho a pracovného práva 
uvedeného v prílohe XI k smernici
o obstarávaní vrátane ILO 94;
(ii) do akej miery verejné orgány a/alebo 
jednotliví obstarávatelia naďalej 
uplatňujú alebo prijímajú praktiky 
sociálneho dumpingu v súvislosti
s príslušným tovarom a službami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Pred prijatím rozhodnutia podľa vypúšťa sa
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odseku 3 si Komisia vypočuje dotknutého 
uchádzača alebo dotknutých uchádzačov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Verejní obstarávatelia/obstarávatelia, 
ktorí vylúčili ponuky podľa odseku 1, 
uvedú túto skutočnosť v oznámení
o výsledku verejného obstarávania, ktoré 
uverejnia podľa článku 35 smernice 
2004/18/ES, článku 42 smernice 
2004/17/ES alebo článku 27 smernice
o udeľovaní koncesií. Komisia prijme 
vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú 
štandardné formuláre na oznámenia
o výsledku verejného obstarávania. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s konzultačným postupom uvedeným
v článku 17 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Odsek 1 sa neuplatňuje, keď Komisia 
prijala vykonávací akt o dočasnom 
prístupe tovarov a služieb z krajiny 
zapojenej do podstatných rokovaní
s Úniou na trh, ako sa uvádza v článku 9 
ods. 4.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Ponuky s neobvykle nízkou cenou
Ak podľa článku 69 smernice o verejnom 
obstarávaní alebo podľa článku 79 
smernice o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi činnými v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ zamýšľa po 
overení vysvetlení uchádzača uznať 
ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá 
zahŕňa tovary a/alebo služby s pôvodom 
mimo Únie a v ktorej hodnota tovarov 
alebo služieb nespadajúcich pod režim 
medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
celkovej hodnoty tovarov alebo služieb 
predstavujúcich ponuku, informuje o tejto 
skutočnosti písomne ostatných 
uchádzačov, pričom neobvykle nízku cenu 
alebo účtované náklady zdôvodní.
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
nemusí informácie poskytnúť, ak by ich 
zverejnenie bránilo presadzovaniu práva, 
alebo ak by bolo iným spôsobom v rozpore
s verejným záujmom, alebo by spôsobilo 
ujmu oprávneným obchodným záujmom 
verejných alebo súkromných 
hospodárskych subjektov, alebo by mohlo 
brániť spravodlivej hospodárskej súťaži 
medzi týmito subjektmi.

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto sa zavádza neprimerané administratívne zaťaženie verejných obstarávateľov. Boli by 
nútení oboznámiť sa so zložitými pravidlami pôvodu a súčasnou Dohodou o vládnom 
obstarávaní a dvojstranným rozsahom pôsobnosti v záujme vymedzenia oprávnenosti ponuky
s nízkou cenou. Požadovaním oznámenia by takisto došlo k oneskoreniu procesu predkladania 
ponúk.

Pozmeňujúci návrh 107
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V prípade ponúk zahŕňajúcich tovary 
a/alebo služby s pôvodom mimo Únie,
v ktorých hodnota tovarov alebo služieb 
nepatriacich do režimu medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
tohto tovaru alebo služieb, ktoré sú 
predmetom ponuky, verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia môžu od 
príslušného hospodárskeho subjektu 
požadovať vysvetlenie účtovanej ceny 
alebo nákladov, keď:

(a) účtované ceny alebo náklady sú 
prinajmenšom o 20 % nižšie ako 
priemerné ceny alebo náklady ostatných 
ponúk; alebo
(b) účtované ceny alebo náklady sú 
prinajmenšom 20 % nižšie ako ceny alebo 
náklady ponuky s druhými najnižšími 
cenami;
2. Táto žiadosť o vysvetlenie podľa 
odseku 1 sa v prípade potreby týka najmä 
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týchto aspektov:
(a) hospodárnosť stavebných postupov;
(b) výrobný proces alebo poskytované 
služby;
(c) technické opatrenia;
(d) originalita prác, dodávok alebo 
služieb;
(e) súlad s právnymi predpismi EÚ;
(f) štátna pomoc, ktorú za posledné 3 roky 
uchádzač poberal.
3. V prípade, že sa zistí ponuka
s neobvykle nízkou cenou podľa odseku 1
a bez toho, aby bola dotknutá žiadosť
o vysvetlenie, verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ o tom 
informuje písomne ostatných uchádzačov.

4. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
najskôr overí poskytnuté informácie 
konzultáciou s uchádzačom.
5. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
zamietne ponuku s neobvykle nízkou 
cenou, ak poskytnuté dôkazy 
nezdôvodňujú nízku úroveň účtovaných 
cien alebo nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Barbara Weiler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak podľa článku 69 smernice o verejnom 
obstarávaní alebo podľa článku 79 
smernice o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi činnými v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ zamýšľa po 

Ak podľa článku 69 smernice o verejnom 
obstarávaní (KOM(2011)0896) alebo 
podľa článku 79 smernice o obstarávaní 
vykonávanom subjektmi činnými
v odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb 
(KOM(2011)0895) verejný 
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overení vysvetlení uchádzača uznať 
ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá 
zahŕňa tovary a/alebo služby s pôvodom 
mimo Únie a v ktorej hodnota tovarov 
alebo služieb nespadajúcich pod režim
medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
celkovej hodnoty tovarov alebo služieb 
predstavujúcich ponuku, informuje o tejto 
skutočnosti písomne ostatných 
uchádzačov, pričom neobvykle nízku cenu 
alebo účtované náklady zdôvodní.

obstarávateľ/obstarávateľ zamýšľa uznať 
ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá 
zahŕňa tovary a/alebo služby s pôvodom 
mimo Únie a v ktorej hodnota tovarov 
alebo služieb nepatriacich do režimu
medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
celkovej hodnoty tovarov alebo služieb 
predstavujúcich ponuku, informuje o tejto 
skutočnosti písomne ostatných 
uchádzačov, pričom neobvykle nízku cenu 
alebo účtované náklady zdôvodní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Podľa článku 69 smernice o verejnom 
obstarávaní alebo podľa článku 79 
smernice o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi činnými v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ požiada 
hospodárske subjekty, aby vysvetlili 
navrhovanú cenu alebo náklady uvedené
v ponuke, ak sa ponuky zdajú byť 
neobvykle nízke v porovnaní s danými 
prácami, tovarom alebo službami.

2. Vysvetlenia uvedené v odseku 1 sa 
môžu vzťahovať najmä na:
(a) hospodárnosť stavebných postupov, 
výrobného procesu alebo poskytovaných 
služieb;
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(b) zvolené technické riešenia alebo 
akékoľvek výnimočne priaznivé 
podmienky, ktoré má uchádzač
k dispozícii na uskutočnenie diela alebo 
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb;
(c) originalitu práce, tovaru alebo služieb, 
ktoré uchádzač navrhuje;
(d) súlad so záväzkami uvedenými
v článku 6 ods. 1 písm. a) nové.
(da) súlad so záväzkami uvedenými
v článku 71 smernice o verejnom 
obstarávaní alebo podľa článku 81 
smernice o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi činnými v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb.
(e) možnosť uchádzača získať štátnu 
pomoc.
Po overení vysvetlení uchádzača uznať 
ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá 
zahŕňa tovary a/alebo služby s pôvodom 
mimo Únie a v ktorej hodnota tovarov 
alebo služieb nepatrí do režimu
medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
celkovej hodnoty tovarov alebo služieb 
predstavujúcich ponuku, informuje o tejto 
skutočnosti písomne ostatných 
uchádzačov, pričom neobvykle nízku cenu 
alebo účtované náklady zdôvodní.

3. Verejný obstarávateľ posúdi poskytnuté 
informácie konzultáciou s uchádzačom. 
Ponuku môže zamietnuť len v prípade, ak 
poskytnuté dôkazy uspokojivo 
nedokladujú nízku úroveň navrhovaných 
cien alebo nákladov, pričom sa zohľadnia 
prvky uvedené v odseku 2.
Verejní obstarávatelia zamietnu ponuku, 
ak zistia, že ponuka obsahuje neobvykle 
nízke ceny preto, lebo nie je v súlade
s platnými záväzkami uvedenými v článku 
6 ods. 1 písm. a) nové.
4. Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka 
je neobvykle nízka preto, lebo uchádzač 
získal štátnu pomoc, ponuka môže byť 
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zamietnutá len z tohto dôvodu iba po 
konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je 
schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty 
stanovenej verejným obstarávateľom 
preukázať, že príslušná pomoc je 
zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle 
článku 107 zmluvy.
5. Členské štáty sprístupnia ostatným 
členským štátom na požiadanie a v rámci 
administratívnej spolupráce akékoľvek 
informácie, ktoré majú k dispozícii, ako 
napríklad zákony, iné právne predpisy,
všeobecne uplatniteľné kolektívne dohody 
alebo národné technické normy týkajúce 
sa dôkazov a dokumentov predložených
v súvislosti s informáciami uvedenými
v odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Barbara Weiler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejní obstarávatelia požiadajú 
hospodárske subjekty, aby vysvetlili 
navrhovanú cenu alebo náklady uvedené
v ponuke, ak sa ponuky zdajú byť 
neobvykle nízke v porovnaní s danými 
prácami, tovarom alebo službami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Barbara Weiler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vysvetlenia uvedené v odseku 1a (nový) sa 
môžu vzťahovať najmä na:
(a) hospodárnosť stavebných postupov, 
výrobného procesu alebo poskytovaných 
služieb;
(b) zvolené technické riešenia alebo 
akékoľvek výnimočne priaznivé 
podmienky, ktoré má uchádzač
k dispozícii na uskutočnenie diela alebo 
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb;
(c) originalitu práce, tovaru alebo služieb, 
ktoré uchádzač navrhuje;
(d) súlad s platnými záväzkami v oblasti 
environmentálneho, sociálneho
a pracovného práva stanoveného právom 
Únie, vnútroštátnym právom, 
kolektívnymi dohodami a ustanoveniami 
medzinárodného environmentálneho, 
sociálneho a pracovného práva 
uvedeného v prílohe XI k smernici
o obstarávaní (KOM(2011)0896) alebo
v inom prípade s inými ustanoveniami, 
ktorými sa zabezpečí rovnaká úroveň 
ochrany;
(e) súlad subdodávateľov so záväzkami 
uvedenými v ods. 1 písm. a) (nové) – písm. 
d). S cieľom predchádzať porušovaniu 
týchto záväzkov môžu členské štáty
a verejní obstarávatelia prijať príslušné 
opatrenia.
(f) možnosť uchádzača získať štátnu 
pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejný obstarávateľ posúdi poskytnuté 
informácie konzultáciou s uchádzačom. 
Ponuku môže zamietnuť len v prípade, ak 
poskytnuté dôkazy uspokojivo 
nedokladujú nízku úroveň navrhovaných 
cien alebo nákladov, pričom sa zohľadnia 
prvky uvedené v odseku 1b (nový).
Verejní obstarávatelia zamietnu ponuku, 
ak zistia, že ponuka obsahuje neobvykle 
nízke ceny preto, lebo nie je v súlade
s platnými záväzkami uvedenými v článku 
1 písm. b) (nové) - písm. d) a e).
Dodržiavanie záväzkov uvedených v ods. 1 
písm. b) (nové) – písm. d) a e) zo strany 
subdodávateľov sa zabezpečuje 
primeranými opatreniami príslušných 
vnútroštátnych orgánov, ktoré konajú
v rozsahu svojej zodpovednosti a miery.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka je 
neobvykle nízka preto, lebo uchádzač 
získal štátnu pomoc, ponuka môže byť 
zamietnutá len z tohto dôvodu iba po 
konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je 
schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty 
stanovenej verejným obstarávateľom 
preukázať, že príslušná pomoc je 
zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle 
článku 107 zmluvy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Barbara Weiler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sprístupnia ostatným 
členským štátom na požiadanie a v rámci 
administratívnej spolupráce akékoľvek 
informácie, ktoré majú k dispozícii, ako 
napríklad zákony, iné právne predpisy, 
všeobecne uplatniteľné kolektívne dohody 
alebo národné technické normy týkajúce 
sa dôkazov a dokumentov predložených
v súvislosti s informáciami uvedenými
v odseku 1b (nový).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
nemusí informácie poskytnúť, ak by ich 
zverejnenie bránilo presadzovaniu práva, 
alebo ak by bolo iným spôsobom v rozpore
s verejným záujmom, alebo by spôsobilo 
ujmu oprávneným obchodným záujmom 
verejných alebo súkromných 
hospodárskych subjektov, alebo by mohlo 
brániť spravodlivej hospodárskej súťaži 
medzi týmito subjektmi.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejní obstarávatelia v prípade, že sa pri 
analýze priemeru nájde ponuka
s neobvykle nízkou cenou, preskúmajú 
ponuku tak, že budú od hospodárskeho 
subjektu požadovať poskytnutie 
dodatočných informácií s cieľom vysvetliť 
cenu alebo náklady ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejný obstarávateľ si overí informácie 
poskytnuté uchádzačom a je povinný 
ponuku zamietnuť, ak ponuka
s neobvykle nízkou cenou nezdôvodňuje 
nízku úroveň účtovanej ceny alebo 
nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Emma McClarkin

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8 vypúšťa sa
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Vyšetrovanie týkajúce sa prístupu 
hospodárskych subjektov, tovarov
a služieb EÚ na trhy verejného 
obstarávania v tretích krajinách
1. Komisia môže začať kedykoľvek
z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán alebo členského 
štátu vyšetrovanie externého obstarávania 
zamerané na údajné reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, ak sa 
domnieva, že je to v záujme Únie.
Komisia prihliadne najmä na to, či počet 
zamýšľaných vylúčení ponúk bol 
schválený podľa článku 6 ods. 3 tohto 
nariadenia.
Ak by sa malo začať vyšetrovanie, 
Komisia uverejní oznámenie v Úradnom 
vestníku Európskej únie, pričom vyzve 
zainteresované strany a členské štáty, aby
v stanovenej lehote poskytli Komisii všetky 
príslušné informácie.
2. Vyšetrovanie uvedené v odseku 1 sa 
vykonáva na základe kritérií 
ustanovených v článku 6.
3. Komisia vyhodnotí, či dotknutá tretia 
krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, na 
základe informácií, ktoré poskytli 
zainteresované strany a členské štáty 
a/alebo na základe skutočností, ktoré 
zistila počas vyšetrovania, a hodnotenie 
uzavrie v lehote deviatich mesiacov od 
začatia vyšetrovania. V riadne 
odôvodnených prípadoch môže byť táto 
lehota predĺžená o tri mesiace.
4. Keď v dôsledku vyšetrovania externého 
obstarávania Komisia dospeje k záveru, že 
dotknutá tretia krajina neuplatňuje 
údajné reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania, prijme rozhodnutie, ktorým 
sa vyšetrovanie skončí. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 
2.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento článok sa týka požadovaného vyšetrovania pred centralizovanou uzávierkou uvedeného
v článku 10, ktorý by sa mal v dôsledku toho takisto vypustiť ako nadbytočný.

Pozmeňujúci návrh 119
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak by sa malo začať vyšetrovanie, 
Komisia uverejní oznámenie v Úradnom 
vestníku Európskej únie, pričom vyzve 
zainteresované strany a členské štáty, aby
v stanovenej lehote poskytli Komisii 
všetky príslušné informácie.

Ak by sa malo začať vyšetrovanie, 
Komisia uverejní oznámenie v Úradnom 
vestníku Európskej únie, pričom vyzve 
zainteresované strany a členské štáty, aby 
do troch mesiacov poskytli Komisii všetky 
príslušné informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vyhodnotí, či dotknutá tretia 
krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, na 
základe informácií, ktoré poskytli 
zainteresované strany a členské štáty 
a/alebo na základe skutočností, ktoré zistila 
počas vyšetrovania, a hodnotenie uzavrie
v lehote deviatich mesiacov od začatia 
vyšetrovania. V riadne odôvodnených 
prípadoch môže byť táto lehota predĺžená
o tri mesiace.

3. Komisia vyhodnotí, či dotknutá tretia 
krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, na 
základe informácií, ktoré poskytli 
zainteresované strany a členské štáty 
a/alebo na základe skutočností, ktoré zistila 
počas vyšetrovania, a hodnotenie uzavrie
v lehote šiestich mesiacov od začatia 
vyšetrovania. V riadne odôvodnených 
prípadoch môže byť táto lehota predĺžená
o tri mesiace.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Emma McClarkin

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V prípade vypustenia článku 10 je táto konzultácia nepotrebná.

Pozmeňujúci návrh 122
Emma McClarkin

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Prijatie opatrení, ktorými sa obmedzuje 
prístup tovarov a služieb nespadajúcich 
pod režim medzinárodných záväzkov na 
trh verejného obstarávania EÚ
1. Ak sa pri vyšetrovaní podľa článku 8
a po vykonaní postupu predpokladaného
v článku 9 zistí, že reštriktívne opatrenia 
týkajúce sa obstarávania prijaté alebo 
naďalej uplatňované touto treťou 
krajinou vedú k nedostatočnej reciprocite 
pri otvorenosti trhu medzi Úniou
a príslušnou treťou krajinou, ako sa 
uvádza v článku 6, Komisia môže prijať 
vykonávacie akty s cieľom dočasne 
obmedziť prístup tovarov a služieb
s pôvodom v tretej krajine, ktoré 
nespadajú pod režim medzinárodných 



PE516.621v01-00 68/71 AM\943395SK.doc

SK

záväzkov, na trh. Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 
2.
2. Opatrenia prijaté podľa odseku 1 môžu 
mať niektorú z týchto foriem:
(a) vylúčenie ponúk, z ktorých viac než 
50 % z celkovej hodnoty tvoria výrobky 
alebo služby nespadajúce pod režim 
medzinárodných záväzkov a s pôvodom
v krajine prijímajúcej alebo uplatňujúcej 
reštriktívny postup obstarávania a/alebo
(b) povinná cenová sankcia na tú časť 
ponuky, ktorá pozostáva z tovarov alebo 
služieb nespadajúcich pod režim 
medzinárodných záväzkov a s pôvodom
v krajine, ktorá prijíma alebo naďalej 
uplatňuje reštriktívny postup 
obstarávania.
3. Opatrenia prijaté podľa odseku 1 sa 
môžu obmedziť najmä na:
(a) verejné obstarávanie určitými 
vymedzenými kategóriami verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov,
(b) verejné obstarávanie určitých 
vymedzených kategórií tovarov alebo 
služieb,
(c) verejné obstarávanie, pri ktorom 
obstarávacia hodnota presahuje určité 
vymedzené prahové hodnoty alebo sa 
nachádza v ich rámci.

Or. en

Odôvodnenie

Centralizovanou závierkou by sa od členských štátov požadovalo uzatváranie zákaziek
s dodávateľmi z tretej krajiny, čo by viedlo k zvýšeným nákladom verejných obstarávateľov: 
znížila by sa tak hodnota zásad peňazí. Neexistuje dôkaz o tom, že takéto uzávierky by 
podporili prístup. Existuje skutočné riziko, že by skôr viedli k odvetným opatreniam. To by 
takisto negatívne ovplyvnilo vnútorný trh, ako sa uvádza v článku 6, a predstavovalo by to 
značné administratívne zaťaženie pre verejných obstarávateľov.
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Pozmeňujúci návrh 123
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa pri vyšetrovaní podľa článku 8
a po vykonaní postupu predpokladaného
v článku 9 zistí, že reštriktívne opatrenia 
týkajúce sa obstarávania prijaté alebo 
naďalej uplatňované touto treťou krajinou 
vedú k nedostatočnej reciprocite pri 
otvorenosti trhu medzi Úniou a príslušnou 
treťou krajinou, ako sa uvádza v článku 6, 
Komisia môže prijať vykonávacie akty
s cieľom dočasne obmedziť prístup tovarov
a služieb s pôvodom v tretej krajine, ktoré 
nespadajú pod režim medzinárodných 
záväzkov, na trh. Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

1. Ak sa pri vyšetrovaní podľa článku 8
a po vykonaní postupu predpokladaného
v článku 9 zistí, že reštriktívne opatrenia 
týkajúce sa obstarávania prijaté alebo 
naďalej uplatňované touto treťou krajinou 
vedú k nedostatočne spravodlivým
podmienkam pri otvorenosti trhu medzi 
Úniou a príslušnou treťou krajinou, ako sa 
uvádza v článku 6, Komisia môže prijať 
vykonávacie akty s cieľom dočasne 
obmedziť prístup tovarov a služieb
s pôvodom v tretej krajine, ktoré nepatria
do režimu medzinárodných záväzkov, na 
trh. Tieto vykonávacie akty sa prijmú
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 17 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 20 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zrušujúce ustanovenia Súvis so smernicou 2004/17/ES

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 58 a 59 smernice 2004/17/ES sa 
zrušujú s účinnosťou od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia a podľa jeho článku 15 si 
Komisia vyhradzuje právo zrušiť článok 
58 a 59 smernice 2004/17/ES 
prostredníctvom delegovaných aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 58 a 59 smernice 2004/17/ES sa 
zrušujú s účinnosťou od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Komisia posúdi, či sa zachovajú články 58
a 59 smernice 2004/17/ES. Vzhľadom na 
závery tohto hodnotenia Komisia predloží 
legislatívny návrh, ktorým sa tieto články 
zrušia s účinnosťou od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Justification

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.
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Pozmeňujúci návrh 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 58 a 59 smernice 2004/17/ES sa 
zrušujú s účinnosťou od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Ak sa akékoľvek ustanovenie tohto 
nariadenia prekrýva [články 58 a 59 
smernice 2004/17/ES], pokiaľ ide
o udelenie danej zákazky, uprednostňuje 
sa ustanovenie tohto nariadenia a uplatní 
sa na príslušnú zákazku.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto nového nariadenia je poskytnúť možnosť uplatniť opatrenia v oblasti reciprocity
v prípade opakujúcich sa a nenapravených porušovaní záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh. 
V smernici 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich
v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa už stanovuje 
prijatie takýchto opatrení. S cieľom zabezpečiť súlad a účinnosť by malo toto nové nariadenie 
len nahradiť súčasné ustanovenia smernice o obstarávaní v prípade, že sa prekrývajú.


