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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľ návrhu

V marci 2012 Európska komisia schválila tento návrh nariadenia, ktorý je prvým pokusom o 
vybudovanie komplexnej vonkajšej politiky v oblasti verejného obstarávania pre Európsku 
úniu. 

Z právneho hľadiska je hlavným cieľom návrhu zvýšiť vplyv Európskej únie pri 
medzinárodných rokovaniach s cieľom dosiahnuť lepšie možnosti v prístupe európskych 
hospodárskych subjektov na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách. Z politického 
hľadiska ide o kľúčovú príležitosť Európskej únie, ako vyjadriť svoje odhodlanie zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie, čiže rovnaké podmienky v oblasti, v ktorej sú jej záujmy silnejšie a 
rozmanitejšie ako záujmy akéhokoľvek iného hráča na súčasnej obchodnej scéne. 

Je to mimoriadne dôležitý signál, najmä s ohľadom na hospodársku krízu, počas ktorej sa 
Európska únie vytrvalo bráni prijatiu ochranných opatrení a neplánuje ani ustúpiť od svojich 
medzinárodných záväzkov. V súlade s týmto prístupom uvádza tento návrh to, čo je už 
zrejmé: EÚ skutočne čelí zo strany svojich obchodných partnerov väčšej a tvrdšej 
konkurencii, ktorá je niekedy dokonca nečestná; namiesto toho, aby uzatvorila svoj trh 
verejného obstarávania pre zahraničné subjekty, požaduje rovnaké možnosti prístupu na trh 
pre svoje vlastné subjekty a tovar v zahraničí. 

Tento návrh nariadenia zabezpečuje sériu mechanizmov, vrátane konzultácií s dotknutým 
členským štátom, ktoré umožňujú riešiť problémy spojené s reštriktívnymi postupmi pri 
zadávaní zákaziek. Reštriktívne opatrenia, ktoré sa pre tento návrh predpokladajú, sa využijú 
iba v prípade, keď tieto mechanizmy nebudú schopné problém vyriešiť.

Aspekty vnútorného trhu

Až do teraz nemali zadávatelia jasný rámec, aby mohli uplatňovať medzinárodné záväzky 
Európskej únie v oblasti verejného obstarávania. Tento návrh zmení roztrieštený prístup 
rôznych členských štátov, ktoré prijímali individuálne rozhodnutia s cieľom zabrániť prístupu 
tovarov a služieb z tretej krajiny na vnútroštátny trh verejného obstarávania. Namiesto toho 
zabezpečí centralizovaný systém jednotné zaobchádzanie s tovarom a službami z tretích 
krajín.

Výbor IMCO mal pri príprave tohto nariadenia iba veľmi málo právomocí. Preto sa toto 
stanovisko obmedzuje väčšinou na nepodstatné ustanovenia.

Do výhradnej právomoci výboru IMCO patria najmä tieto články:

Článok 6 ods. 7 – Splnomocnenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov na vylúčenie 
ponúk obsahujúcich tovary a služby nespadajúce pod režim medzinárodných záväzkov
Zverejnenie vylúčenia ponúk a určenie štandardných formulárov na oznámenie o zadaní 
zákazky.
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Článok 17 ods. 3 – Postup výboru: – právomoc Poradného výboru podľa rozhodnutia Rady 
71/306/EWG 

Článok 20 – Rušiace ustanovenia: zrušenie článkov 58 a 59 smernice 2004/17/ES 

Výbor IMCO zdieľal právomoc s výborom INTA pri týchto článkoch:

Článok 2: Vymedzenie pojmov
Článok 7: Ponuky s neobvykle nízkou cenou
Článok 17 odsek 1: Komitologický postup
Článok 18: Dôvernosť
Článok 19: Podávanie správ

Pozícia spravodajcu

Spravodajca okrem iného predkladá sériu pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa definícií v 
článku 2. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je zosúladiť definície v tomto návrhu s 
definíciami, na ktorých sa zhodol výbor IMCO vo svojom stanovisku pred rokovaním o 
klasickej smernici o verejnom obstarávaní (A7-0007/2013).

Spravodajca ďalej navrhuje zabezpečiť vyššiu právnu zrozumiteľnosť a istotu v súlade s čl. 7 
ods. 1 a súvisiacim bodom odôvodnenia 19, ktorý sa týka možnosti, aby ostatní uchádzači 
poskytli v prípade zamýšľaného prijatia ponuky s neobvykle nízkou cenou ďalšie informácie. 

Napokon spravodajca odporúča spojiť povinnosť Komisie podať prvú správu s budúcim 
dátumom vstupu tohto nariadenia do platnosti, a nestanoviť presné, ale pravdepodobne príliš 
skorý alebo príliš neskorý dátum (1. januára 2017), ako sa predpokladá v návrhu Komisie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 21 Zmluvy o Európskej únii 
sa uvádza, že Únia má vymedziť a 
sledovať spoločné politiky a činnosti a 
pracovať s vysokou mierou spolupráce vo 
všetkých oblastiach medzinárodných 
vzťahov, aby okrem iného podporila 

(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 chránila svoje 
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integráciu všetkých krajín do svetového 
hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
postupného zrušovania obmedzení v 
medzinárodnom obchode.

hodnoty, základné záujmy, bezpečnosť, 
nezávislosť a celistvosť a podporila 
integráciu všetkých krajín do svetového 
hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
postupného zrušovania obmedzení v 
medzinárodnom obchode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Vzhľadom na celkovú politiku Únie 
týkajúcu sa najmenej rozvinutých krajín 
stanovenú okrem iného v nariadení Rady 
(ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa 
uplatňuje systém všeobecných colných 
preferencií od 1. januára 2009, je vhodné 
zaobchádzať s týmito tovarmi a službami z 
týchto krajín rovnako ako s tovarmi 
a službami Únie.

(26) Vzhľadom na celkovú politiku Únie 
týkajúcu sa najmenej rozvinutých krajín 
stanovenú okrem iného v nariadení Rady 
(ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa 
uplatňuje systém všeobecných colných 
preferencií od 1. januára 2009, je vhodné 
zaobchádzať s týmito tovarmi a službami z 
týchto krajín rovnako ako s tovarmi 
a službami Únie s cieľom vytvoriť 
nevyhnutné hospodárske príležitosti pre 
lepšiu integráciu ich trhov do 
celosvetového hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) „dodávateľ“ predstavuje akúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na 
trhu ponúka tovar,

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zosúladenie so stanoviskom Komisie pri rokovaniach o smernici verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so stanoviskom Komisie pri rokovaniach o smernici verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) „poskytovateľ služieb“ predstavuje 
akúkoľvek fyzickú alebo právnickú 
osobu, ktorá na trhu ponúka vykonanie 
stavebných prác alebo realizáciu diela 
alebo poskytovanie služieb,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so stanoviskom Komisie pri rokovaniach o smernici verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b a) „uchádzač“ je hospodársky subjekt, 
ktorý predložil ponuku;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so stanoviskom Komisie pri rokovaniach o smernici verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) pojem „hospodársky subjekt“ sa 
vzťahuje rovnako na pojmy dodávateľ 
a poskytovateľ služieb,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so stanoviskom Komisie pri rokovaniach o smernici verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) hospodársky subjekt, ktorý predložil 
ponuku, sa označuje ako „uchádzač“,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so stanoviskom Komisie pri rokovaniach o smernici verejného obstarávania.
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Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pôvod služby sa určí na základe pôvodu 
fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ju 
poskytuje. Za pôvod poskytovateľa služieb
sa považuje:

Pôvod služby sa určí na základe pôvodu 
fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ju 
poskytuje. Za pôvod hospodárskeho 
subjektu poskytujúceho služby sa 
považuje:

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná vzhľadom na zmeny v článku 2 (definície).

Pozmeňujúci návrh 10
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.

7. Verejní obstarávatelia/obstarávatelia, 
ktorí vylúčili ponuky podľa odseku 1, 
uvedú túto skutočnosť, vrátane dôvodov na 
vylúčenie, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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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.

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.

Potom, ako verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ informuje 
ostatných uchádzačov o jeho úmysle 
prijať ponuku s neobvykle nízkou cenou, 
majú možnosť poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi v 
primeranej lehote príslušné informácie, 
aby mu umožnili prijať ponuku s plnou 
znalosťou príslušných faktorov, ktoré by 
mohli ovplyvniť posúdenie neobvykle 
nízkej uvedenej ceny alebo nákladov. 

Or. en

Odôvodnenie

V článku by malo byť jasne vyjadrené, že ostatní uchádzači, ktorí boli informovaní o úmysle 
verejného obstarávateľa/obstarávateľa prijať ponuku s neobvykle nízkou cenou, majú  
možnosť poskytnúť ďalšie informácie a zabezpečiť tak, že rozhodnutie, ktoré bude prijaté, 
bude uskutočnené čo najinformovanejším spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2



PE510.696v01-00 10/11 PA\935586SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia, Rada, Európsky parlament 
ani členské štáty, ani ich zamestnanci 
nesmú zverejniť informáciu dôvernej 
povahy, ktorá bola získaná podľa tohto 
nariadenia, bez výslovného povolenia od 
poskytovateľa takých informácií.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek sa nahrádza novým čl. 18 ods. 4a (nový).

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Informácie získané na základe tohto 
nariadenia, ktoré ich poskytovateľ 
označuje za dôverné, nemôžu byť v 
žiadnom prípade zverejnené, ak na to 
poskytovateľ neudelí osobitné povolenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 1. januára 2017 a najmenej každé tri 
roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia a o pokroku dosiahnutom 
pri medzinárodných vyjednávaniach 
týkajúcich sa prístupu hospodárskych 
subjektov EÚ do postupov zadávania 
verejnej zákazky v tretích krajinách 

Jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a potom najmenej každé tri 
roky Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia a o pokroku dosiahnutom 
pri medzinárodných vyjednávaniach 
týkajúcich sa prístupu hospodárskych 
subjektov EÚ do postupov zadávania 
verejnej zákazky v tretích krajinách 
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realizovaných podľa tohto nariadenia. Na 
tento účel členské štáty poskytnú Komisii 
na požiadanie príslušné informácie.

realizovaných podľa tohto nariadenia. Na 
tento účel členské štáty poskytnú Komisii 
na požiadanie príslušné informácie.

Or. en


