
AD\913221SK.doc PE492.622v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre medzinárodný obchod

2011/0439(COD)

21.9.2012

STANOVISKO
Výboru pre medzinárodný obchod

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gianluca Susta



PE492.622v02-00 2/28 AD\913221SK.doc

SK

PA_Legam



AD\913221SK.doc 3/28 PE492.622v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila nedávno návrh na modernizáciu smernice o verejných zákazkách 
(smernica 2004/18/ES) a smernice o postupoch obstarávania subjektov pôsobiacich 
v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (smernica 
2004/17/ES). Okrem toho bol predložený návrh na novú smernicu zameranú na úpravu oblasti 
udeľovania koncesií a až následne návrh nariadenia týkajúci sa prístupu 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.  

Verejné obstarávanie má v medzinárodnom meradle dôležitý podiel na svetovom obchode: 
oblasť verejného obstarávania predstavuje v priemere 15 – 20 % HDP rozvinutých krajín. 
Napriek svojej dôležitosti je trh verejného obstarávania stále jedným z najuzavretejších trhov 
(Komisia odhaduje, že viac ako polovica svetového trhu verejného obstarávania je stále 
neprístupná pre zahraničnú konkurenciu) a jednou z menej upravených oblastí, čo sa týka 
medzinárodného obchodu.

Základným právnym predpisom na multilaterálnej úrovni je medzinárodná dohoda 
o verejnom obstarávaní (Dohoda o vládnom obstarávaní – GPA), ktorá prešla nedávno 
revíziou, ktorá bola ukončená v marci 2012. Táto revízia sa zameriavala na zvýšenie 
transparentnosti a stupňa otvorenosti medzinárodných trhov verejného obstarávania 
a na zjednodušenie konaní. V tejto súvislosti vyjadruje spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko súhlas s uvedenou revíziou a želá si jej rýchle prijatie zo strany EÚ. Zároveň 
konštatuje, že len 42 členských štátov Svetovej obchodnej organizácie (z ktorých 27 tvoria 
členské štáty EÚ) je v súčasnosti zmluvnou stranou tejto medzinárodnej dohody, a dôrazne 
žiada, aby sa pridali mnohé ďalšie krajiny, najmä najrozvinutejšie krajiny a krajiny 
s rozvíjajúcou sa ekonomikou, s cieľom rozšíriť územný rozsah pôsobnosti dohody 
a dosiahnuť tak systém spoločných a všeobecne platných pravidiel v tejto dôležitej oblasti 
medzinárodného obchodu. 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa oblasti verejného obstarávania zahŕňa aj ďalšia dohoda 
WTO – Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS).

Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy, EÚ je navyše viazaná záväzkami prijatými v rámci 
niekoľkých už uzatvorených dvojstranných dohôd (s Albánskom, bývalou Juhoslovanskou 
republikou Macedónsko, so štátmi združenia CARIFORUM, Čile, Chorvátskom, Mexikom, 
Čiernou Horou, Južnou Kóreou a Švajčiarskom). Oblasť verejného obstarávania predstavuje 
dôležitú a často citlivú kapitolu pri rokovaniach o uzatvorení možných nových obchodných 
dohôd s ostatnými medzinárodnými partnermi.  

So zreteľom na medzinárodný kontext spravodajca zdôrazňuje význam medzinárodného 
rozmeru odvetvia verejného obstarávania. Okrem toho poznamenáva, že treba postupne 
otvárať trhy verejného obstarávania na základe systému spoločne dohodnutých pravidiel 
v duchu reciprocity, rovnosti a dodržiavania medzinárodných noriem v environmentálnej, 
sociálnej a pracovnej oblasti. Európska únia v súčasnosti zaručuje medzinárodným subjektom 
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významný stupeň otvorenosti vlastného trhu verejného obstarávania, ktorá však nie je veľmi 
často opätovaná zo strany ostatných dôležitých medzinárodných obchodných partnerov. 
Spravodajca preto žiada, aby EÚ prostredníctvom legislatívnych iniciatív a nemennej pozície 
pri rokovaniach zintenzívnila svoje úsilie s cieľom obnoviť rovnováhu a vytvoriť skutočne 
rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni. 

V tomto ohľade vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie nepokračovať so 
stanovením jednotných právnych predpisov pre vonkajší rozmer oblasti verejného 
obstarávania. Rozhodnutie opätovne nepredložiť ustanovenia o ponukách zahŕňajúcich 
zahraničný tovar a služby, ktoré obsahuje smernica 2004/17/ES, a následné predstavenie 
alternatívnej, avšak úplne samostatnej legislatívnej iniciatívy, a to aj čo sa týka jej 
legislatívneho postupu, môže mať napriek jej pozitívnemu prijatiu, pokiaľ ide o navrhovaný 
obsah, za dôsledok nebezpečné právne vákuum tým, že sa európske právne predpisy pripravia 
o ustanovenia zamerané na úpravu prístupu tovaru, služieb a podnikov tretích krajín na 
európsky trh verejného obstarávania.

Z tohto dôvodu považuje spravodajca za mimoriadne dôležité opätovne zaviesť osobitné 
pravidlá, ktorých cieľom je prirodzene a obšírne upraviť podmienky, na základe ktorých 
možno zamietnuť prípadné ponuky, ktoré tvorí najmä tovar a služby, ktoré nie sú v súlade 
s medzinárodnými dohodami. V tejto súvislosti navrhuje spravodajca upraviť legislatívne 
opatrenie navrhnuté rovnakým výkonným výborom v jeho nedávnom návrhu nariadenia.

Zdá sa tiež byť dôležité sprísniť návrh predpisu predložený Komisiou o takzvaných 
neobvykle nízkych ponukách, zavedením možnosti automatického vylúčenia ponúk, ktoré sú 
značne nižšie než ostatné ponuky, a rozšírením minimálnych podmienok týkajúcich sa 
požadovania doplňujúcich informácií od hospodárskych subjektov.

Nakoniec sa považuje za vhodné zaviesť niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, 
ktorých cieľom je poukázať ucelenejším spôsobom na medzinárodný rozmer, na ktorý sa 
vzťahujú európske smernice.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Verejné obstarávanie zohráva 
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 

(4) Verejné obstarávanie zohráva 
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
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nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby musia zrevidovať a 
zmodernizovať s cieľom 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.

nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Verejné 
obstarávanie je zásadným nástrojom pri 
novom definovaní európskej priemyselnej 
politiky. Na tento účel sa aktuálne pravidlá 
upravujúce verejné obstarávanie prijaté na 
základe smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby musia zrevidovať a 
zmodernizovať s cieľom 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 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Vnútorný trh a medzinárodné trhy sú 
čoraz viac prepojené, a preto by sa mali 
hodnoty EÚ, ako sú transparentnosť, 
zásadný prístup ku korupcii, zásada 
reciprocity a napredovanie v oblasti 
sociálnych a ľudských práv, náležite 
presadzovať v rámci politík verejného 
obstarávania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) 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 (-1994 – 1994), sa schválila 
najmä Dohoda Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO) o vládnom obstarávaní 
(ďalej aj „dohoda“). Zámerom uvedenej 
dohody je 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 obstarávatelia 
splniť povinnosti vyplývajúce z týchto 
dohôd uplatňovaním tejto smernice na 
hospodárske subjekty tretích krajín, ktoré 
sú signatármi týchto dohôd.

(14) 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 aj „dohoda“). Zámerom 
uvedenej dohody je vytvoriť multilaterálny 
rámec vyvážených práv a povinností 
týkajúcich sa verejných zákaziek s cieľom 
dosiahnuť liberalizáciu a expanziu 
svetového obchodu. Uvedená dohoda 
prešla revíziou, ktorá bola dokončená 
v marci 2012. Hlavnými cieľmi revízie 
dohody bolo zvýšenie stupňa otvorenosti 
trhov odvetvia, rozšírenie jej rozsahu 
pôsobnosti, odstránenie diskriminačných 
opatrení, ako aj posilnenie 
transparentnosti postupov. V prípade 
zákaziek, na ktoré sa vzťahuje daná 
dohoda, ako aj ďalšie relevantné 
medzinárodné dohody, ktorými je Únia 
viazaná, vrátane záväzkov prijatých
v rámci dvojstranných obchodných dohôd, 
musia obstarávatelia splniť povinnosti 
vyplývajúce z týchto dohôd uplatňovaním 
tejto smernice na hospodárske subjekty 
tretích krajín, ktoré sú signatármi týchto 
dohôd. V tejto súvislosti treba 
transponovať medzinárodné záväzky 
prijaté Úniou vo vzťahu k tretím 
krajinám, čo sa týka prístupu na trh 
verejného obstarávania, do právneho 
poriadku EÚ tak, aby sa zaručilo ich 
účinné a jednotné vykonávanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Únia v rámci Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov obhajuje 
ambiciózne globálne otvorenie 
medzinárodných trhov verejného 
obstarávania Únie a jej obchodných 
partnerov v duchu reciprocity a 
vzájomného prospechu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Uvedená dohoda sa vzťahuje na 
zákazky, ktoré presahujú určité prahové 
hodnoty stanovené v dohode a vyjadrené 
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 
prispôsobenia, a to prostredníctvom 
výlučne matematickej operácie, možným 
rozdielom v hodnote eura vo vzťahu k 
zvláštnemu právu čerpania. S cieľom 
vyhnúť sa multiplikácii prahových hodnôt 
je ďalej vhodné, bez toho, aby tým boli 
dotknuté medzinárodné záväzky Únie, 
pokračovať v uplatňovaní tých istých 
prahových hodnôt na všetkých 
obstarávateľov, nezávisle od sektora, v 
ktorom pôsobia.

(15) Uvedená dohoda sa vzťahuje na 
zákazky, ktoré presahujú určité prahové 
hodnoty stanovené v dohode a vyjadrené 
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 
prispôsobenia, a to prostredníctvom 
výlučne matematickej operácie, možným 
rozdielom v hodnote eura vo vzťahu k 
zvláštnemu právu čerpania. S cieľom 
vyhnúť sa multiplikácii prahových hodnôt 
je ďalej vhodné, bez toho, aby tým boli 
dotknuté medzinárodné záväzky Únie, 
pokračovať v uplatňovaní tých istých 
prahových hodnôt na všetkých 
obstarávateľov, nezávisle od sektora, v 
ktorom pôsobia. Okrem toho je vhodné, 
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aby sa takáto pravidelná revízia 
prahových hodnôt vykonávala aj na 
základe predbežného hodnotenia 
správneho uplatňovania zásady 
dostatočnej reciprocity pri otvorení trhu 
medzi EÚ a ďalšími signatárskymi 
stranami dohody. Hodnotenie dostatočnej 
reciprocity sa rozšíri aj na tretie krajiny, 
ktoré síce nie sú zmluvnými stranami 
dohody o verejnom obstarávaní, ale majú 
prístup na európsky trh verejného 
obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(18) Táto smernica, ktorá je určená 
členským štátom, sa nevzťahuje na 
obstarávanie, ktoré vykonávajú 
medzinárodné organizácie vo svojom 
vlastnom mene a na svoj vlastný účet. 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 
zohľadniť zmeny vyplývajúce z tejto 
smernice a zodpovedajúcim spôsobom 
upraviť svoje vlastné pravidlá 
obstarávania tak, aby odzrkadľovali tieto 
zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 

(40) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
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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. Vzhľadom na skutočnosť, že 
obstarávatelia, ktorí nie sú verejnými 
obstarávateľmi, nemusia mať prístup k 
nespornému dôkazu v danej veci, je 
vhodné ponechať rozhodnutie o tom, či 
uplatniť kritéria vylúčenia uvedené v 
smernici [2004/18], na týchto 
obstarávateľov. Povinnosť uplatňovať 
článok 55 ods. 1 a ods. 2 smernice 
[2004/18] by preto mala byť obmedzená 
len na obstarávateľov, ktorí sú verejnými 
obstarávateľmi. 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.

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. Vzhľadom na skutočnosť, že 
obstarávatelia, ktorí nie sú verejnými 
obstarávateľmi, nemusia mať prístup k 
nespornému dôkazu v danej veci, je 
vhodné ponechať rozhodnutie o tom, či 
uplatniť kritéria vylúčenia uvedené v 
smernici [2004/18], na týchto 
obstarávateľov. Povinnosť uplatňovať 
článok 55 ods. 1 a ods. 2 smernice 
[2004/18] by preto mala byť obmedzená 
len na obstarávateľov, ktorí sú verejnými 
obstarávateľmi. Obstarávatelia by mali mať 
možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych alebo sociálnych 
záväzkov, a to aj v súlade s medzinárodne 
uznávanými zásadami a 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) 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. Vzhľadom na skutočnosť, že 
obstarávatelia, ktorí nie sú verejnými 
obstarávateľmi, nemusia mať prístup k 
nespornému dôkazu v danej veci, je 
vhodné ponechať rozhodnutie o tom, či 

(40) 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, ako aj porušenie 
environmentálnych a sociálnych záväzkov 
vrátane pravidiel týkajúcich sa 
dostupnosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Vzhľadom na skutočnosť, že 
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uplatniť kritéria vylúčenia uvedené v 
smernici [2004/18], na týchto 
obstarávateľov. Povinnosť uplatňovať 
článok 55 ods. 1 a ods. 2 smernice 
[2004/18] by preto mala byť obmedzená 
len na obstarávateľov, ktorí sú verejnými 
obstarávateľmi. 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.

obstarávatelia, ktorí nie sú verejnými 
obstarávateľmi, nemusia mať prístup k 
nespornému dôkazu v danej veci, je 
vhodné ponechať rozhodnutie o tom, či 
uplatniť kritéria vylúčenia uvedené v 
smernici [2004/18], na týchto 
obstarávateľov. Povinnosť uplatňovať 
článok 55 ods. 1 a ods. 2 smernice 
[2004/18] by preto mala byť obmedzená 
len na obstarávateľov, ktorí sú verejnými 
obstarávateľmi. Obstarávatelia by mali mať 
možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade závažného 
odborného pochybenia, ako je porušovanie 
pravidiel hospodárskej súťaže alebo práv 
duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie a 
rovnakého zaobchádzania. Týmito 
kritériami by sa malo zaručiť, že ponuky sa 
budú posudzovať v podmienkach účinnej 
hospodárskej súťaže, teda v podmienkach, 
v ktorých obstarávatelia požadujú 
vysokokvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám.
Výsledkom je, že obstarávatelia by mali 
mať možnosť prijať ako kritériá na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“ alebo „najnižšiu 
cenu“, pričom vezmú do úvahy, že v 
druhom prípade môžu voľne stanoviť 
zodpovedajúce normy kvality pomocou 
technických špecifikácií alebo podmienok 
plnenia zákazky.

(43) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie a 
rovnakého zaobchádzania. Týmito 
kritériami by sa malo zaručiť, že ponuky sa 
budú posudzovať v podmienkach účinnej 
hospodárskej súťaže, teda v podmienkach, 
v ktorých obstarávatelia požadujú 
vysokokvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám.
Výsledkom je, že obstarávatelia by mali 
mať možnosť prijať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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Návrh smernice
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(44) V záujme zadania zákazky na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky musia
obstarávatelia stanoviť kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, na základe ktorých 
budú posudzovať uchádzačov s cieľom 
určiť, ktorý z nich ponúka najlepší pomer 
medzi kvalitou a cenou. Určenie týchto 
kritérií závisí od predmetu zákazky, 
pretože kritériá musia umožňovať 
posúdenie úrovne plnenia ponúkanej 
každým z uchádzačov z hľadiska predmetu 
zákazky, ktorý je vymedzený 
v technických špecifikáciách, a zmeranie 
pomeru medzi kvalitou a cenou pre každú 
ponuku. Vybrané kritéria na vyhodnotenie 
ponúk by 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 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) 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, 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 nedokáže 

(49) 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, obstarávatelia by mali mať 
možnosť vylúčiť ponuky, ktoré sú výrazne 
nižšie v porovnaní s cenami ponúkanými 
ostatnými uchádzačmi, a byť povinní 
požiadať o vysvetlenie účtovanej ceny 
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poskytnúť dostatočné vysvetlenie, 
obstarávateľ by mal byť oprávnený ponuku 
zamietnuť. Zamietnutie by malo byť 
povinné v prípadoch, keď obstarávateľ 
zistil, že neobvykle nízka cena vyplýva 
z nedodržiavania záväzných právnych 
predpisov Únie v oblasti sociálneho, 
pracovného alebo environmentálneho 
práva alebo ustanovení medzinárodného 
pracovného práva.

v prípade, že uchádzač v porovnaní s inými 
uchádzačmi ponúka výrazne nižšie ceny. V 
prípade, že uchádzač nedokáže poskytnúť 
dostatočné vysvetlenie, obstarávateľ by 
mal byť oprávnený ponuku zamietnuť.
Zamietnutie by malo byť povinné v 
prípadoch, keď obstarávateľ zistil, že 
neobvykle nízka cena vyplýva 
z nedodržiavania záväzných právnych 
predpisov Únie v oblasti sociálneho, 
pracovného alebo environmentálneho 
práva alebo ustanovení medzinárodného 
pracovného práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 56a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(56a) Obstarávatelia by mali dodržiavať 
lehoty platieb, ako sa ustanovuje v 
smernici 2011/7/EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(63) Je obzvlášť dôležité, aby Komisia 
počas svojich prípravných prác vykonala 
primerané konzultácie vrátane konzultácií
na expertnej úrovni. Komisia by pri 
príprave a tvorbe delegovaných aktov mala 
zaistiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

(63) Je obzvlášť dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila vhodné
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.
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 
kompletné informácie a dokumentáciu 
o stretnutiach s národnými expertmi 
v rámci prípravy a vykonávania 
delegovaných aktov. V tejto súvislosti by 
Komisia mala zabezpečiť, aby bol 
Európsky parlament riadne zapojený, 
pričom by mala vychádzať z najlepších 
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postupov získaných na základe 
predchádzajúcich skúseností v iných 
politických oblastiach s cieľom vytvoriť 
čo najlepšie podmienky pre budúcu 
kontrolu delegovaných aktov Európskym 
parlamentom.

Odôvodnenie

V smernici sa predpokladá využitie delegovaných aktov – okre iného – na prijímanie metodiky 
na výpočet prahových úrovní akejkoľvek zmeny vyplývajúcej z Dohody o vládnom obstarávaní 
(článok 6 bod 5 klasickej smernice, článok 12 bod 4 smernice o obstarávaní v sieťových 
odvetviach) a na zmenu zoznamu ustanovení medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva v prílohe XI (článok 54 bod 2 klasickej smernice, článok 70 
smernice o obstarávaní v sieťových odvetviach). Keďže tieto problémy sú jednoznačne 
dôležité z hľadiska medzinárodného obchodu, spravodajca sa domnieva, že by sa mali 
uplatňovať rovnaké inštitucionálne postupy, ako pri „normálnych" právnych predpisoch 
o obchode.

V súlade s OMNIBUS I a OMNIBUS II (balík INTA na zosúladenie) spravodajca navrhuje 
zdôrazniť, že je potrebné, aby bol Európsky parlament zapojený do prípravy a vykonávania 
delegovaných aktov (odôvodnenie 55). Toto umožní kontrolu delegovaných aktov a zabezpečí 
sa tým účinné vykonávanie delegovania právomocí, pretože sa tým zabráni námietkam zo 
strany Európskeho parlamentu. 

Spravodajca považuje za primerané časovo obmedziť (článok 89 bod 2) prenesenie 
právomocí na Komisiu. Týmto obmedzením sa posilní parlamentná kontrola, pretože sa od 
Komisie vyžaduje, aby správu o výkone delegovaných právomocí vypracovala najneskôr 
deväť mesiacov pred koncom stanoveného obdobia. Na druhej strane automatické predĺženie 
delegovania právomocí na rovnako dlhé obdobie chráni zákonodarcu pred nadmerným 
administratívnym zaťažením a uľahčuje vykonávanie spoločnej obchodnej politiky. 

Vzhľadom na dynamiku práce Parlamentu, interné postupy a lehoty je dôležité zabezpečiť, 
aby mal zákonodarca dostatočný čas na riadnu kontrolu delegovaného aktu (článok 89 bod 
5).

Všetky zmeny odrážajú zmeny, ktoré zavádzajú oba súhrnné akty pre obchod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12a
Vnútroštátni obstarávatelia sú pri 
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obstarávaniach, ktoré nie sú z dôvodu 
svojej hodnoty zahrnuté do tejto smernice, 
povinní dodržiavať zásadu rovnakého 
zaobchádzania, nediskriminácie a 
transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 navyše 
zohľadniť odchýlky v prahových 
hodnotách ostatných zmluvných strán 
dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obstarávatelia informujú Komisiu alebo 
vnútroštátny orgán dohľadu na požiadanie 
o všetkých kategóriách výrobkov alebo 
činností, ktoré na základe odseku 1 
považujú za vylúčené. Komisia môže na 
informačné účely v Úradnom vestníku 
Európskej únie pravidelne uverejňovať 
zoznamy kategórií výrobkov a činností, 
ktoré považuje za výrobky a činnosti, na 

2. Obstarávatelia informujú Komisiu alebo
príslušný vnútroštátny orgán na požiadanie 
o všetkých kategóriách výrobkov alebo 
činností, ktoré na základe odseku 1 
považujú za vylúčené. Komisia môže na 
informačné účely v Úradnom vestníku 
Európskej únie pravidelne uverejňovať 
zoznamy kategórií výrobkov a činností, 
ktoré považuje za výrobky a činnosti, na 
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ktoré sa toto vylúčenie vzťahuje. Komisia 
pritom rešpektuje všetky citlivé obchodné 
hľadiská, na ktoré môžu obstarávatelia 
upozorniť pri zasielaní informácií.

ktoré sa toto vylúčenie vzťahuje. Komisia 
pritom rešpektuje všetky citlivé obchodné 
hľadiská, na ktoré môžu obstarávatelia 
upozorniť pri zasielaní informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) konkrétnom postupe medzinárodnej 
organizácie;

c) konkrétnom postupe medzinárodnej 
organizácie, ktorá má svoje zastúpenie 
v členskom štáte;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 21 – 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 19

Návrh smernice
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ sa v daných prípadoch uplatňujú 
prílohy III, IV a V a všeobecné poznámky 
k dodatku č. 1 Európskej únie k Dohode o 
vládnom obstarávaní a iné medzinárodné 
dohody, ktorými je Únia viazaná a ktoré sú 
uvedené v prílohe V k tejto smernici, 
obstarávatelia v zmysle článku 4 ods. 3 
písm. a) zaobchádzajú s prácami, tovarom, 
službami a hospodárskymi subjektmi 
signatárskych strán daných dohôd rovnako 

1. Pokiaľ sa v daných prípadoch uplatňujú 
prílohy III, IV a V a všeobecné poznámky 
k dodatku č. 1 Európskej únie k Dohode 
o vládnom obstarávaní a iné medzinárodné 
dohody, ktorými je Únia viazaná vrátane 
záväzkov prijatých v rámci dvojstranných 
obchodných dohôd a ktoré sú uvedené 
v prílohe V k tejto smernici, obstarávatelia 
v zmysle článku 4 ods. 3 písm. a) 
zaobchádzajú s prácami, tovarom, 
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ako s prácami, tovarom, službami a 
hospodárskymi subjektmi z Únie.
Obstarávatelia uplatňovaním tejto smernice 
na hospodárske subjekty signatárskych 
strán uvedených dohôd dodržiavajú 
uvedené dohody.

službami a hospodárskymi subjektmi 
signatárskych strán daných dohôd rovnako 
ako s prácami, tovarom, službami 
a hospodárskymi subjektmi z Únie.
Obstarávatelia uplatňovaním tejto smernice 
na hospodárske subjekty signatárskych 
strán uvedených dohôd dodržiavajú 
uvedené dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 53 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

Obstarávatelia môžu na tento účel 
konzultovať so štruktúrami
administratívnej podpory, nezávislými
tretími stranami alebo účastníkmi trhu 
alebo prijať ich rady, a to za predpokladu, 
že takéto rady nenarušia hospodársku súťaž 
ani nepovedú k porušeniu zásad 
nediskriminácie a transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zákazky možno deliť na menšie
homogénne alebo heterogénne časti.
Uplatňuje sa článok 13 ods. 7

V záujme maximalizácie hospodárskej 
súťaže a prístupu MSP k verejnému 
obstarávaniu možno zákazky deliť na 
menšie. Uplatňuje sa článok 13 ods. 7

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Obstarávatelia uvedú v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve 

V prípade, že obstarávateľ obmedzí 
možnosť ponuky na jednu alebo viacero 
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na potvrdenie záujmu alebo v prípade, ak 
sa ako prostriedok výzvy na súťaž používa 
oznámenie o existencii kvalifikačného 
systému, vo výzve na predloženie ponuky 
alebo rokovanie, či sa ponuky obmedzujú 
na len jednu alebo viacero častí.

častí, uvedie to v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, vo výzve na 
potvrdenie záujmu alebo v prípade, ak sa 
ako prostriedok výzvy na súťaž používa 
oznámenie o existencii kvalifikačného 
systému, vo výzve na predloženie ponuky 
alebo rokovanie či v podkladoch k 
obstarávaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa tomu istému uchádzačovi môže 
zadať viac ako jedna časť, 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

Obstarávatelia v podkladoch k 
obstarávaniu bližšie určia, či si 
vyhradzujú právo takéhoto rozhodnutia a 
ak áno, ktoré časti možno zoskupiť do 
jednej zákazky.
Obstarávatelia najskôr určia ponuky, 
ktoré najlepšie spĺňajú kritériá na 
vyhodnotenie ponúk stanovené podľa 
článku 76 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 76 sú vzhľadom na všetky časti, na 
ktoré sa daná zákazka vzťahuje, lepšie 
splnené. Obstarávatelia v podkladoch k 
obstarávaniu bližšie určia metódy tohto 
porovnania, ktoré plánujú použiť. Tieto 
metódy musia byť transparentné, 
objektívne a nediskriminačné.
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Odôvodnenie

Tento odsek by mohol mať opačný následok, ako je cieľom návrhu, t. j. umožniť lepší prístup 
MSP k verejným zákazkám, pretože by mohol viesť ku kumulácii zákaziek a teda vylúčeniu 
MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 70 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že
nezadajú zákazku uchádzačovi, ktorý 
predložil najlepšiu ponuku, keď zistia, že 
ponuka aspoň rovnocenným spôsobom 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 
XIV.

5. Obstarávatelia nezadajú zákazku 
uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu 
ponuku, keď zistia, že ponuka aspoň 
rovnocenným spôsobom 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 
XIV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 76 – 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 obstarávatelia zadávajú 
zákazky, jedno z týchto kritérií:

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 obstarávatelia zadávajú 
zákazky, ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 76 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) ekonomicky najvýhodnejšia ponuka; vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 76 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) najnižšia cena. vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 76 – 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. prístupu 
nákladov na životný cyklus podľa článku 
77, podľa tohto, ako sa rozhodne 
obstarávateľ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 76 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z 
hľadiska obstarávateľa sa určí na základe 
kritérií spojených s predmetom dotknutej 
zákazky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 76 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Popri cene alebo nákladoch uvedených v 
odseku 1 písm. b) medzi tieto kritériá 
patria aj iné kritériá spojené s predmetom 
dotknutej zákazky ako napr.:

Popri cene alebo nákladoch –
posudzovaných podľa rozhodnutia 
obstarávateľa výlučne na základe ceny 
alebo prostredníctvom uplatnenia 
prístupu efektívnosti nákladov, napr.
prístupu určenia nákladov na životný 
cyklus v súlade s ustanoveniami článku 
77 – medzi tieto kritériá patria aj iné 
kritériá spojené s predmetom dotknutej 
zákazky, napr.:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 76 – 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 32

Návrh smernice
Článok 76 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade uvedenom v odseku 1 písm. a)
obstarávateľ presne určí relatívnu váhu, 
ktorú priraďuje každému z kritérií 
zvolených na určenie ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky.

Obstarávateľ presne určí relatívnu váhu, 
ktorú priraďuje každému z kritérií 
zvolených na určenie ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33Návrh smernice
Článok 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ponuky s neobvykle nízkou cenou Ponuky s neobvykle nízkou cenou
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1. Obstarávatelia môžu vylúčiť ponuky, 
ktorých ceny alebo náklady sú o viac ako 
50 % nižšie ako základná cena ponuky;

1. Obstarávatelia požiadajú hospodárske 
subjekty, aby vysvetlili účtované ceny 
alebo náklady, ak sú splnené všetky tieto 
podmienky:

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

(a) účtované ceny alebo náklady sú o viac 
ako 50 % nižšie ako priemerné ceny alebo 
náklady ostatných ponúk;

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

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

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

(c) bolo predložených minimálne päť 
ponúk.

c) ceny alebo náklady uvedené v ponuke 
sú o viac ako 40 % nižšie ako cena alebo 
náklady odhadnuté obstarávateľom 
vrátane daní;

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

3. Ak sa javí, že ponuky majú neobvykle 
nízke ceny z iných dôvodov, obstarávatelia 
takisto požadujú príslušné vysvetlenia.

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

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

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

a) hospodárnosť výrobného procesu alebo 
poskytovaných služieb a stavebných 
postupov;

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

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

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

c) originalitu prác, tovaru alebo služieb 
navrhovaných uchádzačom;

(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 
XIV, alebo keď to prichádza do úvahy, 
súlad s inými ustanoveniami, ktorými sa 

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 
XIV, alebo keď to prichádza do úvahy, 
súlad s inými ustanoveniami, ktorými sa 
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zaisťuje rovnocenná úroveň ochrany; zaisťuje rovnocenná úroveň ochrany;
(e) možnosť uchádzača získať štátnu 
pomoc.

e) možnosť uchádzača získať štátnu pomoc
na financovanie svojej ponuky, ako aj na 
financovanie služieb, tovaru a prác, ktoré 
tvoria ponuku.

4. Obstarávateľ overí poskytnuté 
informácie konzultáciou s uchádzačom.

5. 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.

Ponuku zamietne v prípade, že dôkazy 
nezdôvodňujú nízku úroveň účtovaných 
cien alebo nákladov, pričom sa zohľadnia 
prvky uvedené v odseku 3.

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 
XIV.

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 
XIV.

5. Ak obstarávateľ zistí, že ponuka 
obsahuje neobvykle nízke ceny preto, lebo 
uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka 
môže byť zamietnutá už z tohto dôvodu iba 
po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie 
je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty 
stanovenej obstarávateľom preukázať, že 
príslušná pomoc je zlučiteľná s vnútorným 
trhom v zmysle článku 107 zmluvy. Ak 
obstarávateľ zamietne ponuku za 
uvedených okolností, informuje o tejto 
skutočnosti Komisiu.

6. Ak obstarávateľ zistí, že ponuka 
obsahuje neobvykle nízke ceny preto, lebo 
uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka 
môže byť zamietnutá už z tohto dôvodu iba 
po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie 
je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty 
stanovenej obstarávateľom preukázať, že 
príslušná pomoc je zlučiteľná s vnútorným 
trhom v zmysle článku 107 zmluvy. Ak 
obstarávateľ zamietne ponuku za 
uvedených okolností, informuje o tejto 
skutočnosti Komisiu.

6. Členské štáty sprístupnia ostatným 
členským štátom na požiadanie v súlade s 
článkom 97 akékoľvek informácie týkajúce 
sa dôkazov a dokumentov predložených v 
súvislosti s požiadavkami uvedenými v 
odseku 3.

7. Členské štáty sprístupnia ostatným 
členským štátom na požiadanie v súlade s 
článkom 97 akékoľvek informácie týkajúce 
sa dôkazov a dokumentov predložených v 
súvislosti s požiadavkami uvedenými v 
odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 79b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 79b
Súčasná 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 uvedenými 
v článkoch 58 a 59 smernice 2004/17/ES, 
ponukami zahŕňajúcimi pôvodné výrobky 
tretích krajín, s ktorými Európska únia 
v mnohostrannom ani dvojstrannom 
rámci neuzavrela dohodu, ktorá by 
zaisťovala porovnateľný a skutočný 
prístup európskych podnikov Únie na trhy 
týchto tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 92 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Členské štáty zabezpečia 
monitorovanie uplatňovania pravidiel o 
verejnom obstarávaní vrátane realizácie 
projektov spolufinancovaných Úniou, a to 
s cieľom odhaliť ohrozenie finančných 
záujmov Únie. Tieto monitorovacie 
opatrenia by sa mali používať na 
prevenciu, odhaľovanie a primerané 
nahlásenie prípadov podvodov, korupcie, 
konfliktov záujmov a ďalších závažných 
nezrovnalostí pri obstarávaní.
V prípade, že monitorovacie orgány alebo 
štruktúry zistia konkrétne porušenie alebo 
systémové problémy, sú oprávnené 
postúpiť tieto prípady vnútroštátnym 
orgánom auditu, súdom alebo tribunálom 
či iným príslušným orgánom alebo 
štruktúram, ako sú ombudsman, 
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vnútroštátne parlamenty alebo ich výbory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 92 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Výsledky monitorovacích opatrení 
podľa odseku 2 sa sprístupnia verejnosti 
prostredníctvom náležitých informačných 
prostriedkov. Členské štáty zverejnia 
najmenej raz za dva roky prehľad 
najčastejších príčin nesprávneho 
uplatňovania alebo právnej neistoty 
vrátane možných štrukturálnych alebo 
opakujúcich sa problémov pri uplatňovaní 
pravidiel vrátane možných príčin 
podvodov a ďalšieho nezákonného 
správania.
Členské štáty Komisii každé dva roky 
postúpia všeobecný prehľad o svojich 
vnútroštátnych udržateľných politikách 
obstarávania, v ktorých uvedú príslušné 
vnútroštátne akčné plány a iniciatívy a ich 
praktickú realizáciu, pokiaľ sú takéto 
údaje známe. Takisto uvedú mieru 
úspešnosti MSP vo verejnom obstarávaní; 
v prípade, že je miera úspešnosti 
z hľadiska hodnoty zákaziek zadaných 
MSP nižšia ako 50 %, členské štáty uvedú, 
či prebiehajú iniciatívy na zvýšenie tejto 
miery.
Komisia na základe získaných údajov 
pravidelne vydáva správu o vykonávaní 
a najlepších postupoch týchto politík na 
vnútornom trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 98 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci podľa článkov
4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 a 95
Komisii sa uskutoční na dobu neurčitú od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].

2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článkoch 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 
a 95 sa Komisii udeľuje 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 voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

V smernici sa predpokladá využitie delegovaných aktov – okre iného – na prijímanie metodiky 
na výpočet prahových úrovní akejkoľvek zmeny vyplývajúcej z Dohody o vládnom obstarávaní 
(článok 6 bod 5 klasickej smernice, článok 12 bod 4 smernice o obstarávaní v sieťových
odvetviach) a na zmenu zoznamu ustanovení medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva v prílohe XI (článok 54 bod 2 klasickej smernice, článok 70 
smernice o obstarávaní v sieťových odvetviach). Keďže tieto problémy sú jednoznačne 
dôležité z hľadiska medzinárodného obchodu, spravodajca sa domnieva, že by sa mali 
uplatňovať rovnaké inštitucionálne postupy, ako pri „normálnych" právnych predpisoch 
o obchode.

V súlade s OMNIBUS I a OMNIBUS II (balík INTA na zosúladenie) spravodajca navrhuje 
zdôrazniť, že je potrebné, aby bol Európsky parlament zapojený do prípravy a vykonávania 
delegovaných aktov (odôvodnenie 55). Toto umožní kontrolu delegovaných aktov a zabezpečí 
sa tým účinné vykonávanie delegovania právomocí, pretože sa tým zabráni námietkam zo 
strany Európskeho parlamentu. 

Spravodajca považuje za primerané časovo obmedziť (článok 89 bod 2) prenesenie 
právomocí na Komisiu. Týmto obmedzením sa posilní parlamentná kontrola, pretože sa od 
Komisie vyžaduje, aby správu o výkone delegovaných právomocí vypracovala najneskôr 
deväť mesiacov pred koncom stanoveného obdobia. Na druhej strane automatické predĺženie 
delegovania právomocí na rovnako dlhé obdobie chráni zákonodarcu pred nadmerným 
administratívnym zaťažením a uľahčuje vykonávanie spoločnej obchodnej politiky. 

Vzhľadom na dynamiku práce Parlamentu, interné postupy a lehoty je dôležité zabezpečiť, 
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aby mal zákonodarca dostatočný čas na riadnu kontrolu delegovaného aktu (článok 89 bod 
5).

Všetky zmeny odrážajú zmeny, ktoré zavádzajú oba súhrnné akty pre obchod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 98 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 98 
nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky 
parlament alebo Rada nevzniesli žiadne 
námietky v lehote 2 mesiacov po oznámení 
tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade, 
alebo ak Európsky parlament aj Rada pred 
uplynutím tejto lehoty informovali 
Komisiu o tom, že nevznesú námietky.
Táto lehota sa na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady predlžuje o 2
mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 98 
nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky 
parlament alebo Rada nevzniesli žiadne 
námietky v lehote 2 mesiacov po oznámení 
tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade, 
alebo ak Európsky parlament aj Rada pred 
uplynutím tejto lehoty informovali 
Komisiu o tom, že nevznesú námietky. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady
sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.

Odôvodnenie

V smernici sa predpokladá využitie delegovaných aktov – okre iného – na prijímanie metodiky 
na výpočet prahových úrovní akejkoľvek zmeny vyplývajúcej z Dohody o vládnom obstarávaní 
(článok 6 bod 5 klasickej smernice, článok 12 bod 4 smernice o obstarávaní v sieťových 
odvetviach) a na zmenu zoznamu ustanovení medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva v prílohe XI (článok 54 bod 2 klasickej smernice, článok 70 
smernice o obstarávaní v sieťových odvetviach). Keďže tieto problémy sú jednoznačne 
dôležité z hľadiska medzinárodného obchodu, spravodajca sa domnieva, že by sa mali 
uplatňovať rovnaké inštitucionálne postupy, ako pri „normálnych" právnych predpisoch 
o obchode.

V súlade s OMNIBUS I a OMNIBUS II (balík INTA na zosúladenie) spravodajca navrhuje 
zdôrazniť, že je potrebné, aby bol Európsky parlament zapojený do prípravy a vykonávania 
delegovaných aktov (odôvodnenie 55). Toto umožní kontrolu delegovaných aktov a zabezpečí 
sa tým účinné vykonávanie delegovania právomocí, pretože sa tým zabráni námietkam zo 
strany Európskeho parlamentu. 

Spravodajca považuje za primerané časovo obmedziť (článok 89 bod 2) prenesenie 
právomocí na Komisiu. Týmto obmedzením sa posilní parlamentná kontrola, pretože sa od 
Komisie vyžaduje, aby správu o výkone delegovaných právomocí vypracovala najneskôr 
deväť mesiacov pred koncom stanoveného obdobia. Na druhej strane automatické predĺženie 
delegovania právomocí na rovnako dlhé obdobie chráni zákonodarcu pred nadmerným 
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administratívnym zaťažením a uľahčuje vykonávanie spoločnej obchodnej politiky. 

Vzhľadom na dynamiku práce Parlamentu, interné postupy a lehoty je dôležité zabezpečiť, 
aby mal zákonodarca dostatočný čas na riadnu kontrolu delegovaného aktu (článok 89 bod 
5).

Všetky zmeny odrážajú zmeny, ktoré zavádzajú oba súhrnné akty pre obchod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Príloha XIV – odsek 12a (nový)  

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Dohovor 94 o pracovných doložkách 
(verejné zákazky).
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