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Obecné souvislosti

Předložený návrh nařízení schválila Evropská komise dne 21. března 2012. Komise jím 
usiluje o zlepšení přístupu evropských podniků na trhy s veřejnými zakázkami ve třetích 
zemích. Pro další obecné informace o nařízení odkazujeme na důvodovou zprávu v návrhu 
Komise (COM (2012)0124)1.

Souběžně s tímto návrhem usiluje Komise podle informací, které sama poskytla, o další 
zlepšení přístupu na trhy v rámci WTO a dohody o vládních zakázkách

Několik otázek, které byly položeny v uplynulých týdnech:

1. Jak otevřené jsou trhy EU s veřejnými zakázkami ve srovnání s trhy našich 
obchodních partnerů?
Tuto otázku podle názoru zpravodaje uspokojivě nezodpověděla ani Komise, ani 
předložené posouzení dopadů. Ani během slyšení nebylo možné tento bod definitivně 
zhodnotit. Proto zpravodaj po domluvě s koordinátory a stínovými zpravodaji požádal 
interní oddělení Parlamentu o posouzení dopadů, které by mimo jiné znovu prověřilo 
tuto otázku. První verzi nového posouzení dopadů lze očekávat v červnu a má se 
případně stát součástí návrhu zprávy.

2. Existují již dnes možnosti, jak zabránit dodavateli určitého zboží či poskytovateli 
určitých služeb v přístupu na trh s veřejnými zakázkami?
Kromě existujících článků 58 a 59 směrnice 2004/17/ES má mnoho členských států 
vlastní vnitrostátní či regionální právní předpisy. Aby se zabránilo narušení vnitřního 
trhu a zároveň zajistilo, že společná obchodní politika EU bude moci dosáhnout 
účinného pákového efektu, měly by podle názoru zpravodaje tyto právní předpisy 
přestat platit v okamžiku, kdy vstoupí v platnost toto nařízení.
Návrh: Rozpracovat myšlenku obsaženou v 18. bodě odůvodnění v následujících 
článcích.

3. Skutečně tento nástroj napomůže otevření trhu, nebo se jedná o protekcionistické 
opatření?
Ani posouzení dopadů vypracované Komisí, ani diskuse ve výboru, slyšení a různé 
rozhovory nepřinesly v tomto směru podle názoru zpravodaje žádnou odůvodněnou 
odpověď. Proto je také vhodné zvážit zamítnutí celého nástroje. V úvodu návrhu 
nařízení informuje Komise o ustanovení o přezkumu, které se ovšem dále v textu již 
nenachází. Ustanovení o přezkumu by umožnilo prověřit dopady tohoto nástroje po 
jeho schválení a následně jej odpovídajícím způsobem revidovat.
Návrh: Přijmout kromě povinnosti podávání zpráv v článku 19 ustanovení
o přezkumu, podle kterého Komise zároveň s druhou zprávou předloží pozměněný 
návrh nařízení nebo na základě podložených údajů vysvětlí, proč se domnívá, že není 
potřeba nic měnit. Pokud Komise tuto povinnost nesplní, přestane toto nařízení po 
uplynutí druhého kalendářního roku od předložení druhé zprávy platit.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_de.pdf (s. 1–11)
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4. Jak zajistíme, že tímto nařízením nepoškodíme rozvojové země?
Během různých rozhovorů s kolegy a také s nevládními organizacemi bylo zmíněno 
riziko, že tato právní úprava může mít zčásti i nezamýšlené negativní dopady pro 
rozvojové země, neboť některé z nich nejsou ještě s ohledem na svou hospodářskou 
situaci schopny otevřít své trhy.
Návrh: Zpravodaj navrhuje země uvedené v návrhu Komise (nejméně rozvinuté 
země), vůči nimž se nesmí ve smyslu čl. 4 pododstavce 2 uplatňovat žádná opatření, 
dále rozlišovat podle kritéria uvedeného v čl. 4 odst. 1 nového nařízení o uplatňování 
systému všeobecných celních preferencí (č. 978/2012).

5. Povede článek 6 skutečně k vytvoření pákového efektu pro mezinárodní jednání
v otázkách obchodní politiky?
Tento článek byl v uplynulých měsících předmětem největší kritiky, mj. šlo o tyto 
otázky: 
- povede tento článek skutečně k vytvoření pákového efektu?
- jak budeme postupovat v případě, že několik veřejných zadavatelů bude chtít 

vyloučit určité dodavatele či poskytovatele, a ostatní zadavatelé nikoliv?
- nemuselo by schválení vyloučení podle článku 6 Komisí vést automaticky

k zahájení řízení podle článků 8 a 10, má-li se postupovat důsledně?
- musí zadavatel veřejné zakázky povinně uvést případné použití článku již

v oznámení o nabídkovém řízení?
- hrozí kvůli tomuto článku další byrokratizace nabídkového řízení?

Návrh: Zachovat článek, nicméně zajistit, že při jeho uplatňování nebude rozdrobován 
vnitřní trh, ale skutečně prováděna obchodní politika EU a vytvořen pákový efekt 
(leverage). Veřejní zadavatelé se pak na tento článek mohou odvolávat, pokud bylo 
zahájeno řízení podle článků 8 a 10.

6. Jak budeme postupovat, pokud budou chtít veřejní zadavatelé uplatnit výjimku
v souladu s článkem 13?
Zpravodaj je v zásadě toho názoru, že „nouzové opatření“ podle článku 13 má smysl. 
Veřejní zadavatelé by ovšem neměli mít možnost pomocí těchto výjimek obcházet 
provádění tohoto nařízení: musí být zajištěna společná obchodní politika i účinný 
pákový efekt.
Návrh: Doplnit mechanismus, podle kterého může Komise zakázat veřejným 
zadavatelům uplatňovat výjimky.

7. Jaký prostor by měl být vymezen Komisi pro přijímání aktů v přenesené 
pravomoci?
Pokud jde mimo jiné o tento tematický okruh, koordinátoři se na návrh zpravodaje
a po dohodě se stínovými zpravodaji rozhodli, že požádají o posudek právní službu 
Parlamentu. Jeho vypracování se očekává v nadcházejících týdnech.
Návrh: Případné změny návrhu Komise na základě návrhů právní služby Evropského 
parlamentu.


