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Kontext

V marci 2012 Európska komisia schválila uvedený návrh nariadenia. Cieľom návrhu Komisie 
je zlepšiť prístup európskych podnikov na trhy verejného obstarávania tretích krajín. 
Informácie týkajúce sa širšieho kontextu sú uvedené v dôvodovej správy návrhu Komisie 
(COM(2012)0124)1.

Súbežne s týmto návrhom sa Európska komisia podľa vlastného vyjadrenia usiluje o zlepšenie 
prístupu na trh prostredníctvom ďalších opatrení v rámci WTO a Dohody o vládnom 
obstarávaní (GPA).

Niektoré z otázok, ktoré sa objavili v uplynulých týždňoch:

1. Nakoľko sú trhy verejného obstarávania v EÚ skutočne otvorené v porovnaní 
s trhmi našich obchodných partnerov?
Podľa spravodajcu ani Komisia, ani predložené posúdenie vplyvu neposkytli 
uspokojivú odpoveď na túto otázku. Ani vypočutie neumožnilo definitívne posúdiť 
túto problematiku. Spravodajca sa po diskusii s koordinátormi a tieňovými 
spravodajcami preto obrátil na oddelenie posudzovania vplyvu EP (IMPA) so 
žiadosťou, aby tieto otázky ešte raz preskúmalo. Nové posúdenie vplyvu by malo byť
predložené v júni a a v tom prípade by sa malo začleniť do návrhu správy.

2. Existujú dnes už možnosti vylúčiť poskytovateľov určitého tovaru a určitých 
služieb z trhu verejného obstarávania?
Okrem článkov 58 a 59 smernice 2004/17/ES platia v mnohých členských štátoch 
vnútroštátne alebo regionálne právne predpisy. Podľa spravodajcu by tieto právne 
predpisy mali prestať platiť hneď, ako nadobudne účinnosť navrhnuté nariadenie, aby 
sa zabránilo narušeniam vnútorného trhu a aby sa zároveň zabezpečilo, že sa 
prostredníctvom spoločnej obchodnej politiky EÚ dosiahne aj účinný pákový efekt.
Návrh: Rozvinúť myšlienku vyjadrenú v bode 18 dôvodovej správy v nasledujúcich 
článkoch.

3. Je tento nástroj skutočnou pomocou pri otváraní trhu alebo ide 
o protekcionizmus?
Spravodajca sa domnieva, že posúdenie vplyvu, ktoré predložila Komisia, diskusie vo 
výbore, vypočutie ani rôzne debaty neposkytujú odôvodnenú odpoveď. Sporné by 
však bolo aj to, ak by sa preto celý nástroj zamietol. V úvode návrhu nariadenia 
Komisia spomína doložku o revízii, ktorá sa však nikde v texte nenachádza. Doložka 
o revízii by umožnila preskúmať účinky nástroja po jeho prijatí a zodpovedajúcim 
spôsobom ho prepracovať.
Návrh: Okrem povinného podávania správ v článku 19 prijať aj doložku o revízii, 
podľa ktorej Komisia spolu s druhou správou predloží aj návrh na zmenu nariadenia 
alebo odôvodnení, prečo podľa nej nie sú potrebné žiadne zmeny. Ak Komisia túto 
povinnosť nesplní, nariadenie prestane platiť po skončení druhého kalendárneho roka 
od predloženia druhej správy.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_sk.pdf (s. 2 – 11).



DT\935417SK.doc 3/3 PE510.674v01-00

SK

4. Ako zaistíme, aby rozvojové krajiny neboli poškodené?
V rôznych rozhovoroch s kolegami a mimovládnymi organizáciami sa spomenulo 
riziko, že týmto nariadením by mohli rozvojové krajiny utrpieť tzv. vedľajšiu škodu, 
pretože niektoré z nich nie sú zatiaľ vzhľadom na svoju hospodársku situáciu schopné 
otvoriť svoje trhy.
Návrh: Spravodajca navrhuje ďalšiu diverzifikáciu krajín, ktoré navrhuje Komisia 
(najmenej rozvinuté krajiny) a proti ktorým sa podľa článku 4 ods. 2 nesmú zaviesť 
žiadne opatrenia, na základe kritéria stanoveného v článku 4 ods. 1 nového nariadenia 
(č. 978/2012)o systéme všeobecných colných preferencií.

5. Vedie článok 6 skutočne k vytvoreniu pákového efektu pre medzinárodné 
rokovania o obchodnej politike?
Tento článok bol v uplynulých mesiacoch najčastejším predmetom kritiky, ktorá sa 
o. i. týkala týchto otázok: 
- Vedie tento článok skutočne k vytvoreniu pákového efektu?
- Ako budeme postupovať v prípadoch, keď niektorí obstarávatelia budú chcieť 

určitých poskytovateľov vylúčiť, ale iní nie?
- Nemal by sa v prípade, že Komisia schváli vylúčenie podľa článku 6, automaticky 

začať postup podľa článkov 8 a 10, aby sa postupovalo jednotne?
- Musí obstarávateľ povinne uviesť možnosť uplatniť uvedený článok vždy už vo 

vyhlásení výzvy?
- Nehrozí v dôsledku tohto článku, že postup zadávania bude ešte byrokratickejší?

Návrh: Zachovanie článku, pričom sa však zabezpečí, aby jeho vykonávanie neviedlo 
k roztriešteniu vnútorného trhu, ale k skutočnej realizácii obchodnej politiky EÚ 
a k dosiahnutiu pákového efektu (leverage): obstarávatelia sa tak môžu odvolať na 
tento článok vždy, keď sa začal postup podľa článkov 8 a 10.

6. Ako sa bude postupovať v prípadoch, keď zadávatelia budú chcieť uplatniť 
výnimky podľa článku 13?
Spravodajca zastáva názor, že ustanovenie o mimoriadnych prípadoch podľa článku 
13 v podstate je zmysluplné. Obstarávatelia by ale nemali mať možnosť vyhýbať sa 
prostredníctvom tohto ustanovenia o výnimkách uplatňovaniu nariadenia: je potrebné 
zabezpečiť spoločnú obchodnú politiku, ako aj účinný pákový efekt.
Návrh: Doplniť mechanizmus, na základe ktorého môže Komisia obstarávateľovi 
zakázať uplatnenie výnimky.

7. Aký priestor by sa mal poskytnúť Komisii na delegované právne akty?
Pokiaľ ide o túto problematiku, koordinátori na návrh spravodajcu a po diskusiách 
s tieňovými spravodajcami okrem iného rozhodli, že požiadajú právnu službu EP 
o právne stanovisko. Toto stanovisko by malo byť predložené v budúcich týždňoch.
Návrh: Prípadná zmena návrhu Komisie na základe návrhov právnej služby EP.


