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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia nedávno navrhla aktualizáciu smerníc o verejnom obstarávaní (smernica 
2004/18/ES) a o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (smernica 2004/17/ES). 
Predložila tiež návrh novej smernice zameranej na reguláciu oblasti koncesií a následne návrh 
na reguláciu prístupu tovaru a služieb z tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania 
Únie a postupy podporujúce rokovania o prístupe tovaru a služieb z Únie na trhy verejného 
obstarávania tretích krajín.

Na medzinárodnej úrovni predstavuje verejné obstarávanie významný podiel svetového 
obchodu: v rozvinutých krajinách v rozvinutých krajinách má odvetvie obstarávania 
v priemere hodnotu 15 – 20 % HDP. Napriek svojmu významu je trh verejného obstarávania 
naďalej jedným z najviac uzatvorených (Komisia odhaduje, že viac než polovica 
celosvetového trhu verejného obstarávania je naďalej uzatvorená pred zahraničnou 
konkurenciou) a najmenej regulovaných odvetví medzinárodného obchodu.

Na mnohostrannej úrovni je kľúčovým nariadením Dohoda o vládnom obstarávaní, ktorá 
nedávno sa prešla revíziou dokončenou v marci 2012. Táto revízia sa zamerala na zvýšenie
transparentnosti a otvorenosti medzinárodných trhov verejného obstarávania a na 
zjednodušenie postupov. V tomto smere spravodajca uvedený proces revízie víta a dúfa, že ho 
EÚ rýchlo schváli. Zároveň konštatuje, že doteraz sa k tejto medzinárodnej dohode pripojilo 
len 42 členských štátov WTO (z toho 27 členských štátov EÚ), a veľmi dúfa, že sa k nej 
pripojí mnoho ďalších krajín, najmä rozvinutejšie krajiny a nové hospodárstva, aby sa 
rozšírilo geografické pokrytie a aby sa tak dosiahol systém spoločných a všeobecne platných 
pravidiel v tomto významnom odvetví medzinárodného obchodu. 

Osobitné ustanovenia o verejnom obstarávaní sa uvádzajú aj v inej dohode WTO: 
vo Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS).

Na dvojstrannej úrovni je EÚ taktiež viazaná záväzkami v kontexte rôznych už uzatvorených 
dvojstranných dohôd (s Albánskom, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónskom, 
organizáciou CARIFORUM, Chile, Chorvátskom, Mexikom, Čiernou Horou, Južnou Kóreou 
a Švajčiarskom). Odvetvie obstarávania je významným a často delikátnym aspektom 
súčasných rokovaní zameraných na dosiahnutie možných nových obchodných dohôd s inými 
medzinárodnými partnermi.  

V tomto medzinárodnom kontexte spravodajca zdôrazňuje význam medzinárodného rozmeru 
odvetvia verejného obstarávania. Okrem toho pripomína, že je potrebné postupne otvárať trhy 
verejného obstarávania na základe systému spoločných pravidiel zameraného na reciprocitu, 
spravodlivosť a dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti životného prostredia, 
sociálnych vecí a zamestnanosti. Európska únia v súčasnosti zaručuje medzinárodným 
subjektom významný stupeň otvorenosti svojho trhu verejného obstarávania, pričom často 
nedochádza k reciprocite zo strany iných významných medzinárodných obchodných 
partnerov. 

Spravodajca preto dúfa, že EÚ prijme ráznejšie kroky prostredníctvom legislatívnych iniciatív 
a súdržných vyjednávacích pozícií, aby sa obnovili rovnaké podmienky a aby sa zaviedla 
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skutočná rovnosť podmienok na medzinárodnej úrovni. 

V tejto situácii vyjadruje ľútosť nad rozhodnutím Komisie nepokračovať v spoločnej 
štandardizácii tzv. vonkajšieho rozmeru verejných zákaziek: rozhodnutie nezopakovať 
ustanovenia uvedené v smernici 2004/17/ES, ktoré sa týkajú ponúk zahŕňajúcich zahraničný 
tovar a služby, a následné predloženie doplnkovej, ale úplne nezávislej legislatívnej iniciatívy, 
a to aj z hľadiska jej legislatívneho procesu, síce bolo pozitívne prijaté z hľadiska 
navrhovaného obsahu, ale mohlo by vytvoriť nebezpečné právne vákuum, pričom by 
európske právne predpisy zbavilo ustanovení zameraných na reguláciu prístupu tovaru, 
služieb a spoločností z tretích krajín na európsky trh obstarávania.

Spravodajca preto považuje za mimoriadne dôležité, aby sa opäť zaviedli osobitné zamerané 
na systematickú a extenzívnu reguláciu podmienok, ktoré by umožnili odmietnutie 
akýchkoľvek ponúk s prevahou tovaru a služieb, ktoré nespadajú pod medzinárodné dohody: 
v tejto súvislosti chce spravodajca prispôsobiť legislatívny mechanizmus navrhnutý Komisiou 
v jej nedávnom návrhu nariadenia.

Rovnako sa zdá byť dôležité ešte viac zvýšiť reštriktívnosť právnych predpisov navrhnutých 
Komisiou v oblasti tzv. abnormálne nízkych ponúk, a to zavedením možnosti mechanizmu 
automatického vylúčenia v prípade ponúk, ktoré sú výrazne nižšie než ostatné, a rozšírením 
minimálnych podmienok pre požadovanie ďalších informácií od hospodárskych subjektov.

Napokon sa prijalo rozhodnutie predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré majú 
dôslednejšie odrážať medzinárodný kontext, v ktorom sa európske smernice uplatňujú.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(2) Verejné obstarávanie zohráva 
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Verejné zákazky 
sú kľúčovým nástrojom na prepracovanie 
európskej priemyselnej politiky. Na tento 
účel sa aktuálne pravidlá upravujúce 
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2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby musia zrevidovať a 
zmodernizovať s cieľom zvýšiť efektívnosť 
verejných výdavkov, uľahčiť najmä účasť 
malých a stredných podnikov na verejnom 
obstarávaní a umožniť obstarávateľom, aby 
lepšie využívali verejné obstarávanie na 
podporu spoločných spoločenských cieľov. 
Takisto je potrebné objasniť základné 
pojmy a koncepcie, aby sa zaistila vyššia 
právna istota a aby sa do pravidiel začlenili 
určité aspekty príslušnej ustálenej 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

verejné obstarávanie prijaté na základe 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby musia zrevidovať a 
zmodernizovať s cieľom zvýšiť efektívnosť 
verejných výdavkov, uľahčiť najmä účasť 
malých a stredných podnikov na verejnom 
obstarávaní a umožniť obstarávateľom, aby 
lepšie využívali verejné obstarávanie na 
podporu spoločných spoločenských cieľov. 
Takisto je potrebné objasniť základné 
pojmy a koncepcie, aby sa zaistila vyššia 
právna istota a aby sa do pravidiel začlenili 
určité aspekty príslušnej ustálenej 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Vnútorný trh a medzinárodné trhy sú 
čoraz viac prepojené, preto by v rámci 
politík v oblasti verejného obstarávania 
mali byť zodpovedajúcim spôsobom 
presadzované hodnoty EÚ, ako je 
transparentnosť, zásadový postoj proti 
korupcii, zásada reciprocity a podpora 
sociálnych a ľudských práv.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. 
decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia 
dohôd v mene Európskeho spoločenstva, 
pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho 
kompetencie, ku ktorým sa dospelo na 
uruguajskom kole multilaterálnych 
rokovaní (1986 – 1994), sa schválila najmä 
Dohoda Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO) o vládnom obstarávaní (ďalej len 
„dohoda“). Zámerom uvedenej dohody 
bolo vytvoriť multilaterálny rámec 
vyvážených práv a povinností týkajúcich sa
verejných zákaziek s cieľom dosiahnuť 
liberalizáciu a expanziu svetového 
obchodu. V prípade zákaziek, na ktoré sa 
vzťahuje daná dohoda, ako aj ďalšie 
relevantné medzinárodné dohody, ktorými 
je Únia viazaná, musia verejní 
obstarávatelia splniť povinnosti 
vyplývajúce z týchto dohôd uplatňovaním 
tejto smernice na hospodárske subjekty 
tretích krajín, ktoré sú signatármi týchto 
dohôd.

(8) Rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. 
decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia 
dohôd v mene Európskeho spoločenstva, 
pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho 
kompetencie, ku ktorým sa dospelo na 
uruguajskom kole multilaterálnych 
rokovaní (1986 – 1994), sa schválila najmä 
Dohoda Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO) o vládnom obstarávaní (ďalej len 
„dohoda“). Zámerom uvedenej dohody 
bolo vytvoriť multilaterálny rámec 
vyvážených práv a povinností týkajúcich sa 
verejných zákaziek s cieľom dosiahnuť 
liberalizáciu a expanziu svetového 
obchodu. Uskutočnila sa revízia tejto 
dohody, ktorá skončila v marci 2012, 
pričom hlavnými cieľmi revízie dohody 
boli zvýšenie miery otvorenosti 
odvetvových trhov, rozšírenie jej pokrytia, 
odstránenie diskriminačných opatrení 
a zvýšenie transparentnosti postupov. V 
prípade zákaziek, na ktoré sa vzťahuje 
daná dohoda, ako aj ďalšie relevantné 
medzinárodné dohody, ktorými je Únia 
viazaná, vrátane záväzkov v rámci 
dvojstranných obchodných dohôd, musia 
verejní obstarávatelia splniť povinnosti 
vyplývajúce z týchto dohôd uplatňovaním 
tejto smernice na hospodárske subjekty 
tretích krajín, ktoré sú signatármi týchto 
dohôd. V tomto smere je nutné, aby sa 
medzinárodné záväzky Únie vo vzťahu 
k tretím krajinám v oblasti prístupu na trh 
verejného obstarávania transponovali do 
právneho systému EÚ s cieľom 
zabezpečiť ich účinné a jednotné 
uplatňovanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) V rámci Svetovej obchodnej 
organizácie a v rámci jej dvojstranných 
vzťahov Únia podporuje ambiciózne 
medzinárodné otvorenie všetkých trhov 
verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov, a to v duchu 
reciprocity a obojstranného prospechu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) V prípade, že Európska komisia 
rokuje o obchodných dohodách s 
krajinami, ktoré nie sú stranami Dohody 
o vládnom obstarávaní, mala by do 
kapitoly o verejnom obstarávaní zahrnúť 
okrem cien aj dodatočné kritériá. Verejní 
obstarávatelia by mali mať možnosť 
vylúčiť, so súhlasom Komisie, 
hospodárske subjekty pochádzajúce z 
krajín, ktoré svoje verejné zákazky 
neotvárajú podnikom z Európskej únie. 
Komisia by tak získala určitý manévrovací 
priestor pri vyjednávaní s tretími 
krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Uvedená dohoda sa vzťahuje na 
zákazky, ktoré presahujú určité prahové 
hodnoty stanovené v dohode a vyjadrené 

(9) Uvedená dohoda sa vzťahuje na 
zákazky, ktoré presahujú určité prahové 
hodnoty stanovené v dohode a vyjadrené 
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ako zvláštne práva čerpania. Prahové 
hodnoty stanovené v tejto smernici by sa 
mali zosúladiť, aby sa zabezpečilo, že budú 
zodpovedať ekvivalentom prahových 
hodnôt dohody v eurách. Malo by sa prijať 
aj ustanovenie zamerané na pravidelné 
preskúmanie prahových hodnôt 
vyjadrených v eurách v záujme ich úpravy, 
a to prostredníctvom výlučne matematickej 
operácie, na možné rozdiely v hodnote eura 
vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania.

ako zvláštne práva čerpania. Prahové 
hodnoty stanovené v tejto smernici by sa 
mali zosúladiť, aby sa zabezpečilo, že budú 
zodpovedať ekvivalentom prahových 
hodnôt dohody v eurách. Malo by sa prijať 
aj ustanovenie zamerané na pravidelné 
preskúmanie prahových hodnôt 
vyjadrených v eurách v záujme ich úpravy, 
a to prostredníctvom výlučne matematickej 
operácie, na možné rozdiely v hodnote eura 
vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania. Je 
tiež vhodné, aby sa toto pravidelné 
preskúmanie prahových hodnôt 
uskutočňovalo aj na základe predbežného 
posúdenia riadneho uplatňovania zásady 
podstatnej recipročnej otvorenosti trhu 
medzi Európskou úniou a inými 
signatármi dohody. Hodnotenie 
podstatnej reciprocity sa uplatňuje aj na 
tretie krajiny, ktoré nedodržiavajú dohodu 
o verejnom obstarávaní, ale majú prístup 
na európsky trh verejného obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Táto smernica, ktorá je určená 
členským štátom, sa nevzťahuje na 
obstarávanie, ktoré vykonávajú 
medzinárodné organizácie vo svojom 
vlastnom mene a na svoju vlastnú 

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

zodpovednosť. V tejto súvislosti je však 
potrebné vysvetliť, do akej miery by sa táto 
smernica mala uplatňovať na obstarávanie, 
ktoré sa riadi osobitnými medzinárodnými 
pravidlami. Európske inštitúcie by mali 
predovšetkým vziať do úvahy zmeny 
uskutočnené touto smernicou a náležite 
upraviť svoje vlastné predpisy v oblasti 
verejného obstarávania, aby odrážali tieto 
zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie, porušovanie 
povinností v environmentálnej a sociálnej 
oblasti vrátane v súlade s medzinárodne 
uznávanými zásadami a vrátane pravidiel 
týkajúcich sa pracovných podmienok, 
kolektívnych dohôd a dostupnosti pre 
osoby so zdravotným postihnutím by sa 
takisto malo sankcionovať povinným 
vylúčením na úrovni Únie. Verejní 
obstarávatelia by mali mať možnosť 
vylúčiť záujemcov alebo uchádzačov za 
závažné odborné pochybenie, ako je 
porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže 
alebo práv duševného vlastníctva.

Odôvodnenie

Rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi a súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi sú 
súčasťou existujúcej smernice, a teda neexistuje dôvod na ich vypustenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu a 
skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky, a 
tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

povinné v prípadoch, keď verejný 
obstarávateľ zistil, že neobvykle nízka 
účtovaná cena vyplýva z nedodržiavania 
záväzných právnych predpisov Únie v 
oblasti sociálneho, pracovného alebo 
environmentálneho práva alebo ustanovení 
medzinárodného pracovného práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48a) Verejní obstarávatelia by mali 
rešpektovať oneskorenie platby v súlade 
so smernicou 2011/7/EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(55) Je mimoriadne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej práce 
uskutočňovala náležité konzultácie aj na 
úrovni expertov. Komisia by pri príprave 
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(55) Je mimoriadne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej práce 
uskutočňovala náležité konzultácie aj na 
úrovni expertov. Komisia by pri príprave 
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia by mala 
predložiť úplné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci prípravy 
a vykonávania delegovaných aktov. 
V tejto súvislosti by Komisia mala 
zabezpečiť riadne zapojenie Európskeho 
parlamentu, pričom by mala vychádzať 
z najlepších postupov odvodených 
z predchádzajúcich skúseností v iných 
politických oblastiach s cieľom vytvoriť 
čo najlepšie podmienky pre budúcu 
kontrolu delegovaných aktov Európskym 
parlamentom.
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Odôvodnenie

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in INTA), the rapporteur proposes emphasizing the need for the 
European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated 
acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient 
exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament.
The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of 
parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the 
legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89.5). All changes 
reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

obstarávaní a v prípade potreby ich 
zreviduje.

V súlade s metódou výpočtu stanovenou v 
Dohode o vládnom obstarávaní Komisia 
pri výpočte výšky týchto prahových hodnôt 
vychádza z priemernej dennej hodnoty eura 
vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania 
(ZPČ) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa 
končí v posledný augustový deň, ktorý 
predchádza revízii, s účinnosťou od 1. 
januára. Takto zrevidovaná výška 
prahových hodnôt sa v prípade potreby 
zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc 
eur, aby sa zabezpečilo, že platné prahové 
hodnoty stanovené v dohode a vyjadrené v 
ZPČ budú dodržané.

V súlade s metódou výpočtu stanovenou v 
Dohode o vládnom obstarávaní Komisia 
pri výpočte výšky týchto prahových hodnôt 
vychádza z priemernej dennej hodnoty eura 
vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania 
(ZPČ) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa 
končí v posledný augustový deň, ktorý 
predchádza revízii, s účinnosťou od 1. 
januára. Takto zrevidovaná výška 
prahových hodnôt sa v prípade potreby 
zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc 
eur, aby sa zabezpečilo, že platné prahové 
hodnoty stanovené v dohode a vyjadrené v 
ZPČ budú dodržané. Komisia môže 
zohľadniť aj zmeny prahových hodnôt 
uskutočnené inými zmluvnými stranami 
dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) konkrétnom postupe medzinárodnej 
organizácie;

c) konkrétnom postupe medzinárodnej 
organizácie, ku ktorej je členský štát 
pridružený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Prístup k častiam trhu verejného 
obstarávania v EÚ pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín by mal v 
každom prípade byť založený na zásade 
reciprocity a proporcionality.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zúčastnení verejní obstarávatelia 
nevykonávajú na otvorenom trhu viac ako 
10 % (vyjadrenie na základe obratu) 
činností, ktoré sú podstatné v súvislosti s 
dohodou;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ sa v daných prípadoch uplatňujú 
prílohy I, II, IV a V a všeobecné poznámky 
k dodatku č. 1 Európskej únie k Dohode o 
vládnom obstarávaní a iné medzinárodné 
dohody, ktorými je Európska únia viazaná 
a ktoré sú uvedené v prílohe V k tejto 
smernici, verejní obstarávatelia 
zaobchádzajú s prácami, tovarom, 
službami a hospodárskymi subjektmi 
signatárskych strán týchto dohôd rovnako 
ako s prácami, tovarom, službami a 
hospodárskymi subjektmi z Únie. Verejní 
obstarávatelia uplatňovaním tejto smernice 
na hospodárske subjekty signatárskych 
strán uvedených dohôd dodržiavajú 
uvedené dohody.

1. Pokiaľ sa v daných prípadoch uplatňujú 
prílohy I, II, IV a V a všeobecné poznámky 
k dodatku č. 1 Európskej únie k Dohode o 
vládnom obstarávaní a iné medzinárodné 
dohody, ktorými je Európska únia viazaná 
– vrátane záväzkov v rámci dvojstranných 
obchodných dohôd – a ktoré sú uvedené v 
prílohe V k tejto smernici, verejní 
obstarávatelia zaobchádzajú s prácami, 
tovarom, službami a hospodárskymi 
subjektmi signatárskych strán týchto dohôd 
rovnako ako s prácami, tovarom, službami 
a hospodárskymi subjektmi z Únie. Verejní 
obstarávatelia uplatňovaním tejto smernice 
na hospodárske subjekty signatárskych 
strán uvedených dohôd dodržiavajú 
uvedené dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ak je cieľom obstarávania vytvorenie b) ak je cieľom obstarávania vytvorenie, 
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alebo získanie umeleckého diela; reštaurovanie, konzervovanie alebo 
získanie umeleckého diela – alebo 
hnuteľného či nehnuteľného majetku 
podliehajúceho umeleckým, historickým a 
architektonickým obmedzeniam;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 39 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Verejní obstarávatelia môžu na tento účel 
konzultovať štruktúry administratívnej 
podpory, tretie strany alebo účastníkov trhu 
alebo prijať ich rady, a to za predpokladu, 
že takéto rady nenarušia hospodársku súťaž 
ani nepovedú k porušeniu zásad 
nediskriminácie a transparentnosti.

Verejní obstarávatelia môžu na tento účel 
vyhľadať alebo prijať poradenstvo od 
subjektov administratívnej podpory, 
nezávislých tretích strán alebo účastníkov 
trhu, a to za predpokladu, že takéto rady 
nenarušia hospodársku súťaž ani nepovedú 
k porušeniu zásad nediskriminácie a 
transparentnosti.

Odôvodnenie

Verejní obstarávatelia skôr „konzultujú” s účastníkmi trhu, a to najmä s cieľom získať 
informácie o technikách a inováciách. Treba zdôrazniť, že účastníci trhu, t. j. potenciálni 
kandidáti predkladajúci ponuku, by nemali ovplyvňovať verejných obstarávateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Verejné zákazky možno rozdeliť na menšie 
homogénne alebo heterogénne časti. V 
prípade zákaziek, ktorých hodnota 
stanovená v súlade s článkom 5 sa rovná 
alebo presahuje prahové hodnoty 
stanovené v článku 4, ale nie je nižšia 
ako 500 000 EUR, a pri ktorých verejný 
obstarávateľ nepovažuje rozdelenie na 
viacero častí za vhodné, verejný 
obstarávateľ poskytne v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania alebo 
výzve na potvrdenie záujmu konkrétne 
vysvetlenie svojich dôvodov.

S cieľom zvýšiť konkurenciu a prístup 
MSP k verejnému obstarávaniu na čo 
najvyššiu mieru možno verejné zákazky 
rozdeliť na menšie časti. V prípade 
zákaziek, ktorých hodnota stanovená v 
súlade s článkom 5 sa rovná alebo 
presahuje 500 000 EUR, a pri ktorých 
verejný obstarávateľ nepovažuje rozdelenie 
na viacero častí za vhodné, verejný 
obstarávateľ poskytne v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania alebo 
výzve na potvrdenie záujmu konkrétne 
vysvetlenie svojich dôvodov.
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Odôvodnenie

Väčšia konkurencia medzi uchádzačmi a lepší prístup MSP prináša obstarávateľom úžitok, 
pretože sa tým zvyšuje počet možných ponúk. V záujme zjednodušenia takisto nie je potrebné 
uvádzať, že článok odkazuje na zákazky, ktorých hodnota sa rovná alebo presahuje hodnoty 
stanovené v článku 4, pretože je to zrejmé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 44 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Verejní obstarávatelia v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania alebo vo 
výzve na potvrdenie záujmu uvedú, či sa 
ponuky obmedzujú len na jednu alebo 
viacero častí.

Ak obstarávateľ obmedzuje možnosť 
predložiť ponuku k menšej časti alebo 
viacerým menším častiam, uvedie to v 
oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, vo výzve na potvrdenie 
záujmu alebo v podkladoch 
k obstarávaniu.

Odôvodnenie

Zdá sa byť postačujúce stanoviť verejným obstarávateľom povinnosť informovať o svojom 
rozhodnutí nerozdeliť zákazku na viaceré časti v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo vo výzve na potvrdenie záujmu. Od verejných orgánov by sa nemalo 
požadovať, aby uvádzali konkrétne vysvetlenia svojich dôvodov. Nie je jasné, aká by bola 
pridaná hodnota takejto požiadavky. Znenie tohto článku bolo upravené s cieľom objasnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa tomu istému uchádzačovi môže 
zadať viac ako jedna časť, verejní 
obstarávatelia môžu stanoviť, že buď 
zadajú jednu zákazku na každú jednotlivú 
časť alebo že zadajú jednu alebo viac 
zákaziek, ktoré sa budú vzťahovať na 
niekoľko častí alebo všetky časti.

vypúšťa sa

Verejní obstarávatelia v podkladoch k 
obstarávaniu bližšie určia, či si 
vyhradzujú právo takéhoto rozhodnutia a 
ak áno, ktoré časti možno zoskupiť do 
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jednej zákazky.
Verejní obstarávatelia najskôr určia 
ponuky, ktoré najlepšie spĺňajú kritériá 
na vyhodnotenie ponúk stanovené podľa 
článku 66 pre každú jednotlivú časť. 
Uchádzačovi, ktorý sa nenachádza na 
prvom mieste, pokiaľ ide o všetky 
jednotlivé časti, na ktoré sa táto zákazka 
vzťahuje, môžu zadať zákazku na viac 
ako jednu časť, za predpokladu, že 
kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené 
podľa článku 66 sú vzhľadom na všetky 
časti, na ktoré sa daná zákazka vzťahuje, 
lepšie splnené. Verejní obstarávatelia v 
podkladoch k obstarávaniu uvedú bližšie 
metódy tohto porovnania, ktoré plánujú 
použiť. Tieto metódy musia byť 
transparentné, objektívne a 
nediskriminačné.

Odôvodnenie

Tento odsek by mohol viesť k opaku toho, čo je cieľom tohto návrhu, a to umožniť lepší 
prístup MSP k verejným zákazkám, pretože to môže viesť ku kumulácii zákaziek, v dôsledku 
čoho by boli vylúčené MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Verejní obstarávatelia sa môžu 
rozhodnúť, že nezadajú zákazku 
uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu 
ponuku, keď zistia, že ponuka nie je v 
súlade, aspoň rovnocenným spôsobom, s 
povinnosťami stanovenými v právnych 
predpisoch Únie v oblasti sociálneho a 
pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo 
ustanoveniami medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI.

2. Verejní obstarávatelia nezadajú zákazku 
uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu 
ponuku, keď zistia, že ponuka nie je v 
súlade, aspoň rovnocenným spôsobom, s 
povinnosťami stanovenými v právnych 
predpisoch Únie v oblasti sociálneho a 
pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo 
ustanoveniami medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
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Návrh smernice
Článok 55 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Z účasti na zákazke je vylúčený každý 
hospodársky subjekt, pri ktorom verejný 
obstarávateľ vie o akomkoľvek porušení 
povinností stanovených právnymi 
predpismi Únie v oblasti pracovného 
alebo sociálneho práva alebo 
environmentálneho práva alebo 
ustanovení medzinárodného sociálneho a 
environmentálneho práva podľa prílohy 
XI. Súlad s právnymi predpismi Únie 
alebo medzinárodnými ustanoveniami 
zahŕňa aj súlad rovnocenným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 55 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ak vie o akomkoľvek porušení 
povinností stanovených právnymi 
predpismi Únie v oblasti sociálneho a 
pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo 
ustanovení medzinárodného sociálneho a 
environmentálneho práva podľa prílohy 
XI. Súlad s právnymi predpismi Únie 
alebo medzinárodnými ustanoveniami 
zahŕňa aj súlad rovnocenným spôsobom;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby tým boli dotknuté 
vnútroštátne zákony, iné právne predpisy 
alebo správne opatrenia týkajúce sa 
odmeňovania za určité služby, je kritériom, 
na základe ktorého verejní obstarávatelia 

Bez toho, aby tým boli dotknuté 
vnútroštátne zákony, iné právne predpisy 
alebo správne opatrenia týkajúce sa 
odmeňovania za určité služby, je kritériom, 
na základe ktorého verejní obstarávatelia 
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zadávajú verejné zákazky, jedno z týchto 
kritérií:

zadávajú verejné zákazky, ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ekonomicky najvýhodnejšia ponuka; vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) najnižšia cena. vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 66 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Náklady sa môžu posudzovať výlučne na 
základe ceny alebo použitím prístupu 
efektívnosti nákladov, ako napr. náklady 
na životný cyklus podľa článku 67, podľa 
tohto, ako sa rozhodne verejný 
obstarávateľ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 66 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
uvedená v odseku 1 písm. a) z hľadiska 
verejného obstarávateľa sa určí na základe 
kritérií spojených s predmetom dotknutej 
verejnej zákazky. Popri cene alebo 

2. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
z hľadiska verejného obstarávateľa sa určí 
na základe kritérií spojených s predmetom 
dotknutej verejnej zákazky. Popri cene 
alebo nákladoch, ktoré verejný 
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nákladoch uvedených v odseku 1 písm. b) 
medzi tieto kritériá patria aj iné kritériá 
spojené s predmetom dotknutej verejnej 
zákazky ako napr.:

obstarávateľ posudzuje len na základe 
ceny alebo použitím prístupu efektívnosti 
nákladov, ako napr. určenie nákladov na 
životný cyklus podľa ustanovení článku 
67, medzi tieto kritériá patria aj iné kritériá 
spojené s predmetom dotknutej verejnej 
zákazky ako napr.:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 66 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty môžu stanoviť, že 
zadávanie určitých druhov zákaziek bude 
vychádzať z ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky uvedenej v odseku 1 písm. a) a 
odseku 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 66 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade uvedenom v odseku 1 písm. a)
verejný obstarávateľ v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania, výzve 
na potvrdenie záujmu, v podkladoch k 
obstarávaniu alebo v prípade súťažného 
dialógu v informatívnom dokumente 
presne určí relatívnu váhu, ktorú priraďuje 
každému z kritérií zvolených na určenie 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Verejný obstarávateľ v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania, vo 
výzve na potvrdenie záujmu, v podkladoch 
k obstarávaniu alebo v prípade súťažného 
dialógu v informatívnom dokumente 
presne určí relatívnu váhu, ktorú priraďuje 
každému z kritérií zvolených na určenie 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ponuky s neobvykle nízkou cenou Ponuky s neobvykle nízkou cenou 
1. Verejní obstarávatelia požiadajú 
hospodárske subjekty, aby vysvetlili 
účtované ceny alebo náklady, ak sú 

1. Verejní obstarávatelia môžu vylúčiť 
ponuky, v ktorých sú účtované ceny alebo 
náklady o viac než 50 % nižšie než 
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splnené všetky tieto podmienky: základná cena ponuky.
(a) účtované ceny alebo náklady sú o viac 
ako 50 % nižšie ako priemerné ceny alebo 
náklady ostatných ponúk;

2. Verejní obstarávatelia požiadajú 
hospodárske subjekty, aby vysvetlili 
účtované ceny alebo náklady, ak boli 
predložené aspoň tri ponuky a je splnená 
aspoň jedna z týchto podmienok:

(b) účtované ceny alebo náklady sú o viac 
ako 20 % nižšie ako ceny alebo náklady 
ponuky s druhými najnižšími cenami;

(a) účtované ceny alebo náklady sú o viac 
ako 30 % nižšie ako priemerné ceny alebo 
náklady ostatných ponúk;

(c) bolo predložených minimálne päť 
ponúk.

(b) účtované ceny alebo náklady sú o viac 
ako 20 % nižšie ako ceny alebo náklady 
ponuky s druhými najnižšími cenami;

2. Ak sa javí, že ponuky majú neobvykle 
nízke ceny z iných dôvodov, verejní 
obstarávatelia môžu takisto požadovať 
príslušné vysvetlenia.

(c)  ceny alebo náklady uvedené v ponuke 
sú o viac ako 40 % nižšie ako priemerné 
ceny alebo náklady ostatných ponúk;

3. Vysvetlenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
môžu vzťahovať najmä na:

3. V každom prípade, ak sa javí, že ponuky 
majú neobvykle nízke ceny z iných 
dôvodov, verejní obstarávatelia požadujú aj 
príslušné vysvetlenia.

(a) hospodárnosť stavebných postupov, 
výrobného procesu alebo poskytovaných 
služieb,

4. Vysvetlenia uvedené v odsekoch 2 a 3 
sa môžu vzťahovať najmä na:

(b) zvolené technické riešenia alebo 
akékoľvek výnimočne priaznivé 
podmienky, ktoré má uchádzač k dispozícii 
na uskutočnenie diela alebo dodanie tovaru 
alebo poskytnutie služieb;

(a) hospodárnosť stavebných postupov, 
výrobného procesu alebo poskytovaných 
služieb,

(c) originalitu diela, tovaru alebo služieb 
navrhovaných uchádzačom;

(b) zvolené technické riešenia alebo 
akékoľvek výnimočne priaznivé 
podmienky, ktoré má uchádzač k dispozícii 
na uskutočnenie diela alebo dodanie tovaru 
alebo poskytnutie služieb;

(d) súlad, aspoň rovnocenným spôsobom, s 
povinnosťami stanovenými právnymi 
predpismi Únie v oblasti sociálneho a 
pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo s 
ustanoveniami medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI, alebo, keď to neprichádza do úvahy, 
súlad s inými ustanoveniami, ktorými sa 
zaisťuje rovnocenná úroveň ochrany;

(c) originality prác, dodávok tovaru a 
služieb navrhovaných uchádzačom;

(e) možnosť uchádzača získať štátnu 
pomoc.

(d) súlad, aspoň rovnocenným spôsobom, s 
povinnosťami stanovenými právnymi 
predpismi Únie v oblasti sociálneho a 
pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo s 
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ustanoveniami medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI, alebo keď to neprichádza do úvahy, 
súlad s inými ustanoveniami, ktorými sa 
zaisťuje rovnocenná úroveň ochrany;

4. Verejný obstarávateľ overí poskytnuté 
informácie konzultáciou s uchádzačom. 
Ponuku môže zamietnuť len v prípade, ak 
dôkazy nezdôvodňujú nízku úroveň 
účtovaných cien alebo nákladov, pričom sa 
zohľadnia prvky uvedené v odseku 3.

(e) možnosť uchádzača získať štátnu 
pomoc na financovanie samotnej ponuky 
aj na financovanie služieb, dodávok 
a prác, ktoré sa ponuky týkajú.

Verejní obstarávatelia zamietnu ponuku, ak 
zistia, že ponuka obsahuje neobvykle nízke 
ceny preto, lebo nie je v súlade s 
povinnosťami stanovenými v právnych 
predpisoch Únie v oblasti sociálneho a 
pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo 
ustanoveniami medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI.

ea) využívanie subdodávateľov, ktorí 
nedodržiavajú sociálne, pracovné 
a environmentálne povinnosti alebo 
pravidlá štátnej pomoci, ako je uvedené 
v d) a e) 

5. Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka 
obsahuje neobvykle nízke ceny 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. Ak verejný 
obstarávateľ zamietne ponuku za 
uvedených okolností, informuje o tejto 
skutočnosti Komisiu.

5. Verejný obstarávateľ overí poskytnuté 
informácie konzultáciou s uchádzačom. 
Ponuku musí zamietnuť v prípade, ak 
dôkazy nezdôvodňujú nízku úroveň 
účtovaných cien alebo nákladov, pričom sa 
zohľadnia najmä prvky uvedené v odseku 
3.

6. Členské štáty sprístupnia ostatným 
členským štátom na požiadanie v súlade s 
článkom 88 akékoľvek informácie týkajúce 
sa dôkazov a dokumentov predložených v 
súvislosti s požiadavkami uvedenými v 
odseku 3.

Verejní obstarávatelia zamietnu ponuku, ak 
zistia, že ponuka obsahuje neobvykle nízke 
ceny preto, lebo nie je v súlade s 
povinnosťami stanovenými v právnych 
predpisoch Únie v oblasti sociálneho a 
pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo 
ustanoveniami medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI.
6. Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka 
obsahuje neobvykle nízke ceny preto, lebo 
uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka 
môže byť zamietnutá len z tohto dôvodu 
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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. Ak verejný 
obstarávateľ zamietne ponuku za 
uvedených okolností, informuje o tejto 
skutočnosti Komisiu.
7. Členské štáty sprístupnia ostatným 
členským štátom na požiadanie v súlade s 
článkom 88 akékoľvek informácie týkajúce 
sa dôkazov a dokumentov predložených v 
súvislosti s požiadavkami uvedenými v 
odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 69a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 69a
Táto smernica je v súlade s nariadením o 
prístupe tovaru a služieb z tretích krajín 
na vnútorný trh verejného obstarávania 
EÚ a postupov podporujúcich rokovania o 
prístupe tovaru a služieb Únie na trhy 
verejného obstarávania tretích krajín 
(COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) a je 
v súlade s podmienkami stanovenými v 
článku 58 a 59 smernice 2004/17/ES, 
podľa ktorých niektoré ponuky 
zahŕňajúce výrobky pochádzajúce z 
tretích krajín, s ktorými Európska únia 
neuzatvorila mnohostrannú ani 
dvojstrannú dohodu zabezpečujúcu 
európskym podnikom z Únie 
porovnateľný a skutočný prístup na trhy 
týchto tretích krajín, môžu byť 
zamietnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 71 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Dodávateľ, bez ohľadu na jeho 
krajinu pôvodu, musí dodržiavať 
pracovné, sociálne a environmentálne 
normy a nesmie dostávať štátnu pomoc, 
ktorá by mohla výrazne znížiť cenu 
ponuky a ohroziť spravodlivú 
hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 83 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby bolo 
monitorované uplatňovanie pravidiel 
verejného obstarávania vrátane realizácie 
projektov spolufinancovaných Úniou, s 
cieľom odhaliť hrozieb pre finančné 
záujmy Únie. Toto monitorovanie sa 
využíva na predchádzanie, odhaľovanie a 
náležité podávanie správ o možných 
prípadoch podvodu, korupcie, konfliktu 
záujmov a iných vážnych nezrovnalostí v 
súvislosti s verejnými zákazkami.
Ak monitorujúce orgány alebo štruktúry 
zistia konkrétne porušenie alebo 
systémové problémy, je v ich právomoci 
tieto problémy postúpiť národným 
audítorským orgánom, súdom, tribunálom 
alebo iným príslušným orgánom alebo 
štruktúram, ako sú ombudsman, národné 
parlamenty alebo ich výbory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 89 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci podľa článkov 
6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 a 86 Komisii 

2. Delegovanie právomoci podľa článkov 
6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 a 86 Komisii 
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sa uskutoční na dobu neurčitú od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

sa uskutoční na obdobie piatich rokov od... 
*[dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice]. Komisia predloží správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú proti 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 89 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa tohto 
článku nadobúda účinnosť iba vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada nevzniesli 
žiadne námietky v lehote dvoch mesiacov 
po oznámení tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak Európsky 
parlament a Rada informovali pred 
uplynutím tejto lehoty Komisiu o tom, že 
nevznesú námietky. Táto lehota sa na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
predlžuje o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa tohto 
článku nadobúda účinnosť iba vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada nevzniesli 
žiadne námietky v lehote dvoch mesiacov 
po oznámení tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak Európsky 
parlament a Rada informovali pred 
uplynutím tejto lehoty Komisiu o tom, že 
nevznesú námietky. Táto lehota sa na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
predlžuje o štyri mesiace.

Odôvodnenie

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) 
and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in INTA), the rapporteur proposes emphasizing the need for the 
European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated 
acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient 
exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament.
The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
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Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of 
parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the 
legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89.5). All changes 
reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice
PRÍLOHA XI

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Dohovor 94 o pracovných doložkách (vo 
verejných zmluvách),
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