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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený text 
označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť, ktoré sa však návrhom 
aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce 
sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích 
krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich 
rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích 
krajín
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0124),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0084/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre rozvoj, Výboru pre zamestnanosť a 
sociálne veci a Výboru pre právne veci (A7–0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Na tento účel by sa mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa pôvodu, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia vedeli, či sa 
na tovary a služby vzťahujú medzinárodné 
záväzky Európskej únie. Pôvod tovaru by 
sa mal určiť v súlade s článkami 22 až 26 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Spoločenstva. Podľa uvedeného nariadenia 

(11) Na tento účel by sa mali stanoviť 
pravidlá pôvodu, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia vedeli, či sa 
na tovar a služby vzťahujú medzinárodné 
záväzky Európskej únie. Pôvod tovaru by 
sa mal určiť v súlade s článkami 22 až 26 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Spoločenstva. Podľa uvedeného nariadenia 
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by sa mal tovar považovať za tovar Únie, 
ak sa v plnej miere získal alebo vyrobil v 
Únii. Za krajinu pôvodu tovaru, na ktorého 
výrobe sa podieľala jedna alebo viac tretích 
krajín, by sa mala považovať krajina, v 
ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho 
podstatné a hospodársky odôvodnené 
spracovanie, a to v podnikoch vybavených 
na tento účel, ktorého výsledkom je nový 
výrobok, alebo ktoré predstavuje dôležitý 
stupeň výroby. Pôvod služby by sa mal 
určiť na základe pôvodu fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorá ju poskytuje. 
Usmernenie uvedené v odôvodnení 9 by sa 
malo vzťahovať na uplatňovanie pravidiel 
týkajúcich sa pôvodu v praxi.

by sa mal tovar považovať za tovar Únie, 
ak sa v plnej miere získal alebo vyrobil v 
Únii. Za krajinu pôvodu tovaru, na ktorého 
výrobe sa podieľala jedna alebo viac tretích 
krajín, by sa mala považovať krajina, v 
ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho 
podstatné a hospodársky odôvodnené 
spracovanie, a to v podnikoch vybavených 
na tento účel, ktorého výsledkom je nový 
výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý 
stupeň výroby. Pôvod služby by sa mal 
určiť na základe pôvodu fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorá ju poskytuje.
Určenie pôvodu služby by malo prebiehať 
v súlade so zásadami Všeobecnej dohody 
WTO o obchode so službami (GATS). 
Ustanovenia, ktorými sa určujú pravidlá 
pôvodu služieb, by mali zamedziť 
obchádzaniu obmedzení prístupu na trh 
verejného obstarávania EÚ 
prostredníctvom vytvárania schránkových 
spoločností. Usmernenie uvedené v 
odôvodnení 9 by sa malo vzťahovať na 
uplatňovanie pravidiel pôvodu v praxi.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca zdôrazniť, že je dôležité, aby sa 
zamedzilo obchádzaniu trhových obmedzení prostredníctvom schránkových spoločností 
(najmä s ohľadom na článok 3).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by mala posúdiť, či schváli, 
aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia v 
zmysle smerníc [2004/17/ES, 2004/18/ES a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
[….] z [….]….o udeľovaní koncesií] v 
prípade zákaziek s odhadovanou hodnotou
rovnajúcou sa alebo vyššou než 5 000 000 

(12) Komisia by mala posúdiť, či schváli, 
aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia v 
zmysle smerníc [2004/17/ES, 2004/18/ES a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
[….] z [….]….o udeľovaní koncesií] v 
prípade zákaziek s odhadovanou hodnotou 
rovnajúcou sa alebo vyššou než 5 000 000 
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EUR z postupov verejného obstarávania 
vylúčili tovary a služby, na ktoré sa 
nevzťahujú medzinárodné záväzky prijaté 
Európskou úniou.

EUR z postupov verejného obstarávania 
vylúčili tovar a služby, na ktoré sa 
nevzťahujú medzinárodné záväzky prijaté 
Európskou úniou. Netýka sa to postupov 
zadávania zákaziek na tovar a služby 
s pôvodom v krajinách Európskeho 
hospodárskeho priestoru, ako sa 
vymedzuje v príslušných pravidlách 
pôvodu, ako aj zákaziek na tovar a služby 
s pôvodom v krajinách, ktoré využívajú 
výhody režimu Všetko okrem zbraní, ako 
sú uvedené v prílohe IV k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
978/2012, ktorým sa uplatňuje systém 
všeobecných colných preferencií, a 
zákaziek na tovar a služby s pôvodom 
v rozvojových krajinách, ktoré sú 
považované za zraniteľné vzhľadom na 
chýbajúcu diverzifikáciu a nedostatočnú 
integráciu v rámci medzinárodného 
systému obchodovania, ako sú vymedzené 
v prílohe VII k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, 
ktorým sa uplatňuje systém všeobecných 
colných preferencií.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca objasniť, na ktoré tretie krajiny sa 
nevzťahuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V prípade zákaziek s odhadovanou 
hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 
5 000 000 EUR by Komisia mala schváliť 
zamýšľané vylúčenie tovarov a/alebo 
služieb, ak medzinárodná dohoda týkajúca 

(15) V prípade zákaziek s odhadovanou 
hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 
5 000 000 EUR by Komisia mala schváliť 
zamýšľané vylúčenie tovaru a/alebo 
služieb, ak medzinárodná dohoda týkajúca 



PE516.711v02-00 8/34 PR\1001084SK.doc

SK

sa prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, z ktorej 
pochádzajú tovary a/alebo služby, ktorých 
vylúčenie sa navrhuje, obsahuje výslovné 
vyhradenie prístupu na trh prijaté Úniou. 
Ak takáto dohoda neexistuje, Komisia by 
mala schváliť vylúčenie, keď tretia krajina 
uplatňuje reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania vedúce k nedostatočnej 
reciprocite pri otvorení trhu medzi Úniou a 
príslušnou treťou krajinou. Nedostatočná 
reciprocita by sa mala predpokladať vtedy, 
ak reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania vedú k závažnej a opakujúcej 
sa diskriminácií hospodárskych subjektov, 
tovarov a služieb EÚ.

sa prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, v ktorej majú
pôvod tovar a/alebo služby, ktorých 
vylúčenie sa navrhuje, obsahuje výslovné 
vyhradenie prístupu na trh prijaté Úniou. 
Ak takáto dohoda neexistuje, Komisia by 
mala schváliť vylúčenie, keď tretia krajina 
uplatňuje reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania vedúce k nedostatočnej 
reciprocite pri otvorení trhu medzi Úniou a 
príslušnou treťou krajinou, pričom by 
Komisia mala zároveň iniciovať 
vyšetrovanie týkajúce sa prístupu 
hospodárskych subjektov, tovaru a služieb 
EÚ na trh verejného obstarávania 
príslušnej tretej krajiny. Nedostatočná 
reciprocita by sa mala predpokladať vtedy, 
ak reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania vedú k závažnej a opakujúcej 
sa diskriminácií hospodárskych subjektov, 
tovaru a služieb EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca vytvoriť užšie prepojenie medzi postupmi 
stanovenými v článku 6 a článku 8.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala mať možnosť z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán alebo členského 
štátu kedykoľvek iniciovať vonkajšie
preskúmanie obstarávania týkajúce sa 
reštriktívnych postupov, ktoré údajne 
uplatňuje tretia krajina. Treba zohľadniť 
najmä skutočnosť, že Komisia schválila 
niekoľko zamýšľaných vylúčení tretej 

(20) Komisia by mala mať možnosť z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán alebo členského 
štátu kedykoľvek iniciovať externé
preskúmanie obstarávania týkajúce sa 
reštriktívnych postupov, ktoré údajne 
uplatňuje tretia krajina. Takýmito postupmi 
preskúmania by nemalo byť dotknuté 
nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 
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krajiny podľa článku 6 ods. 2 tohto 
nariadenia. Takýmito vyšetrovacími
postupmi by nemalo byť dotknuté 
nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 
z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy 
spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej 
politiky s cieľom zaistiť uplatňovanie práv 
Spoločenstva podľa pravidiel 
medzinárodného obchodu, najmä tých, 
ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej 
obchodnej organizácie.

z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy 
Spoločenstva v oblasti spoločnej 
obchodnej politiky s cieľom zaistenia 
uplatňovania práv Spoločenstva podľa 
pravidiel medzinárodného obchodu, najmä 
tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou 
Svetovej obchodnej organizácie.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s ustanoveniami týkajúcimi sa vytvorenia užšieho prepojenia medzi postupmi 
stanovenými v článku 6 a článku 8.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ak konzultácie s príslušnou krajinou 
nevedú k dostatočnému zlepšeniu 
príležitostí na prístup k verejnému 
obstarávaniu pre hospodárske subjekty, 
tovary a služby EÚ, Komisia by mala 
prijať primerané reštriktívne opatrenia.

(22) Ak konzultácie s príslušnou krajinou 
nevedú v rámci primeraného časového 
obdobia k dostatočnému zlepšeniu 
príležitostí na prístup k verejnému 
obstarávaniu pre hospodárske subjekty, 
tovar a služby EÚ alebo ak sú 
nápravné/opravné opatrenia prijaté 
príslušnou treťou krajinou považované za
nedostatočné, Komisia by mala prijať 
primerané reštriktívne opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca zamedziť nekonečnému konzultačnému 
postupu (zosúladenie odôvodnenia s vypustením článku 9 ods. 3 tretieho pododseku).
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Takéto opatrenia môžu zahŕňať 
povinné vylúčenie niektorých tovarov a 
služieb tretej krajiny z postupov verejného 
obstarávania v Európskej únii alebo môžu 
na ponuky obsahujúce tovary alebo služby 
s pôvodom v uvedenej krajine uložiť 
povinnú cenovú sankciu. S cieľom 
zabrániť obchádzaniu týchto opatrení môže 
byť takisto potrebné vylúčiť niektoré 
právnické osoby kontrolované zo 
zahraničia alebo v zahraničnom vlastníctve 
usadené v Európskej únii, ktoré nie sú 
zapojené do významných obchodných 
operácií tak, aby mali priame a účinné 
spojenie s ekonomikou príslušného 
členského štátu. Vhodné opatrenia by 
nemali byť neprimerané k reštriktívnym 
postupom týkajúcim sa obstarávania, 
ktorým zodpovedajú.

(23) Takéto opatrenia môžu zahŕňať 
povinné vylúčenie niektorých druhov 
tovaru a služieb tretej krajiny z postupov 
verejného obstarávania v Európskej únii 
alebo môžu na ponuky obsahujúce tovar
alebo služby s pôvodom v uvedenej krajine 
uložiť povinnú cenovú sankciu. S cieľom 
zabrániť obchádzaniu týchto opatrení môže 
byť takisto potrebné vylúčiť niektoré 
právnické osoby pod zahraničnou 
kontrolou alebo v zahraničnom vlastníctve 
usadené v Európskej únii, ktoré nie sú 
zapojené do významných obchodných 
operácií tak, aby mali priame a účinné 
spojenie s ekonomikou príslušného 
členského štátu. Vhodné opatrenia by mali
byť primerané k reštriktívnym postupom 
týkajúcim sa obstarávania, ktorým 
zodpovedajú, a mali by sa uplatňovať 
počas obdobia trvajúceho najviac päť 
rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca obmedziť obdobie povinného vylúčenia 
niektorých druhov tovaru a služieb z tretích krajín na päť rokov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Vzhľadom na celkovú politiku Únie 
týkajúcu sa najmenej rozvinutých krajín 
stanovenú okrem iného v nariadení Rady 

(26) Vzhľadom na celkový cieľ politiky
Únie podporovať hospodársky rast 
rozvojových krajín a ich integráciu do 
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(ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým 
sa uplatňuje systém všeobecných colných 
preferencií od 1. januára 2009, je vhodné 
zaobchádzať s týmito tovarmi a službami z 
týchto krajín rovnako ako s tovarmi 
a službami Únie.

celosvetového hodnotového reťazca, čo je 
základom vytvorenia všeobecného systému 
preferencií Únie, ako sa uvádza v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 978/2012, je vhodné zaobchádzať 
s tovarom a službami z najmenej 
rozvinutých krajín využívajúcich výhody 
režimu Všetko okrem zbraní, ako aj 
s tovarom a službami z rozvojových krajín, 
ktoré sú považované za zraniteľné 
vzhľadom na chýbajúcu diverzifikáciu 
a nedostatočnú integráciu v rámci 
medzinárodného systému obchodovania, 
podľa ich vymedzenia v prílohách IV 
a VII k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, 
ktorým sa uplatňuje všeobecný systém 
preferencií, rovnako ako s tovarom
a službami Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca vylúčiť najmenej rozvinuté krajiny 
a krajiny potenciálne využívajúce VSP+ z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Komisia by mala každé tri roky 
predkladať správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia.

(30) Komisia by mala každé tri roky 
predkladať správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia. Vo svojej správe by Komisia 
mala posúdiť fungovanie nariadenia, ako 
aj pokrok pri dosahovaní reciprocity 
v rámci otvárania trhov verejného 
obstarávania. Spolu s druhou správou 
o uplatňovaní tohto nariadenia, ktorá sa 
má vypracovať najneskôr do šiestich 
rokov od nadobudnutia účinnosti 
nariadenia, by Komisia mala predložiť 
buď návrh na zlepšenie nariadenia, alebo 
uviesť dôvody, pre ktoré nie sú z jej 
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pohľadu potrebné žiadne zmeny 
nariadenia. V prípade, že Komisia 
nepredloží návrh ani neuvedie dôvody, pre 
ktoré nie sú potrebné žiadne zmeny tohto 
nariadenia, malo by sa toto nariadenie 
prestať uplatňovať.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca zaviesť doložku o preskúmaní.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
týkajúce sa prístupu tovarov a služieb 
tretích krajín do verejného obstarávania na 
vykonávanie stavebných prác alebo na 
dielo, dodávanie tovarov a poskytovanie 
služieb verejnými 
obstarávateľmi/obstarávateľmi Únie a 
stanovujú sa postupy na podporu 
vyjednávaní o prístupe tovarov a služieb 
Únie na trhy verejného obstarávania tretích 
krajín.

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
prístupu tovaru a služieb tretích krajín do 
režimu verejného obstarávania na 
vykonávanie prác alebo na dielo, 
dodávanie tovaru a poskytovanie služieb 
verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi 
Únie a stanovujú sa postupy na podporu 
vyjednávaní o prístupe tovaru a služieb 
Únie na trhy verejného obstarávania tretích 
krajín. Členské štáty alebo ich verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia môžu 
obmedziť prístup tovaru alebo služieb 
z tretích krajín k svojim postupom 
verejného obstarávania len opatreniami 
stanovenými v tomto nariadení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozíciou Európskeho parlamentu pri rokovaniach o smernici o verejnom 
obstarávaní.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozíciou Európskeho parlamentu pri rokovaniach o smernici o verejnom 
obstarávaní.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozíciou Európskeho parlamentu pri rokovaniach o smernici o verejnom 
obstarávaní.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozíciou Európskeho parlamentu pri rokovaniach o smernici o verejnom 
obstarávaní.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „povinná cenová sankcia“ sa vzťahuje (Netýka sa slovenskej verzie.)
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na povinnosti obstarávateľov zvýšiť na 
základe určitých výnimiek cenu služieb 
a/alebo tovarov s pôvodom v určitých 
tretích krajinách ponúkaných v zadávacích 
konaniach.

Or. de

Odôvodnenie

Lingvistická zmena v nemeckej verzii.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) „nedostatočná reciprocita“ sa 
predpokladá vtedy, ak reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania vedú k 
závažnej a opakujúcej sa diskriminácii 
hospodárskych subjektov, tovaru a služieb 
Únie. V takýchto prípadoch Komisia 
preskúma, do akej miery sa právnymi 
predpismi o verejnom obstarávaní 
príslušnej krajiny zaisťuje 
transparentnosť v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
verejného obstarávania a predchádza 
akejkoľvek diskriminácii tovaru, služieb a 
hospodárskych subjektov Únie, ako aj do 
akej miery verejné orgány a/alebo 
jednotliví obstarávatelia naďalej 
uplatňujú alebo prijímajú diskriminačné 
postupy voči tovaru, službám a 
hospodárskym subjektom Únie.

Or. en



PE516.711v02-00 16/34 PR\1001084SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pôvod tovaru sa určí v súlade s 
článkami 22 až 26 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 z 12. 
októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva18.

1. Pôvod tovaru sa určí v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. xxxx/yyyy, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Únie1 x.

__________________ __________________
18 Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie 2012/0027/COD), ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie), 
sa v súčasnosti finalizuje. Zruší a nahradí sa ním nariadenie (ES) č. 450/2008 
(modernizovaný Colný kódex), ako aj nariadenie (ES) č. 2913/1992. Hlasovať by sa o ňom 
malo na plenárnej schôdzi v septembri a účinnosť by malo nadobudnúť najneskôr 1. 
novembra 2013.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozíciou Európskeho parlamentu pri rokovaniach o smernici o verejnom 
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obstarávaní.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S tovarmi a službami s pôvodom v 
najmenej rozvinutých krajinách 
vymenovaných v prílohe I k nariadeniu 
(ES) č. 732/2008 sa zaobchádza ako 
s tovarmi a službami spadajúcimi pod 
režim medzinárodných záväzkov.

S tovarom a službami s pôvodom v 
najmenej rozvinutých krajinách 
vymenovaných v prílohe IV k nariadeniu 
(EÚ) č. 978/2012 alebo v rozvojových 
krajinách, ktoré sú považované za 
zraniteľné z dôvodu chýbajúcej 
diverzifikácie alebo nedostatočnej 
integrácie v rámci medzinárodného 
systému obchodovania podľa prílohy VII 
k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, sa 
zaobchádza ako s tovarom a službami 
patriacimi do režimu medzinárodných 
záväzkov.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca vylúčiť najmenej rozvinuté krajiny 
a krajiny potenciálne využívajúce VSP+ z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri zákazkách v odhadovanej hodnote od
5 000 000 EUR bez dane z pridanej 
hodnoty (DPH) alebo viac Komisia posúdi
na žiadosť verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov, či sa z 
postupov zadávania verejných zákaziek 
majú vylúčiť ponuky zahŕňajúce tovar 
alebo služby s pôvodom mimo Únie, ak 

1. Komisia v prípade, že iniciuje externé 
preskúmanie obstarávania podľa článku 
8, pri zákazkách s odhadovanou hodnotou 
rovnajúcou sa alebo vyššou než 5 000 000 
EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH) 
na žiadosť verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov a po 
zverejnení oznámenia o začatí 
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hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % z celkovej 
hodnoty tovarov alebo služieb, ktoré tvoria 
ponuku, a to za ďalej uvedených 
podmienok.

vyšetrovania v Úradnom vestníku 
Európskej únie posúdi, či sa z postupov 
zadávania verejných zákaziek majú vylúčiť 
ponuky zahŕňajúce tovar alebo služby 
s pôvodom mimo Únie, ak hodnota tovaru
alebo služieb nepatriacich do režimu
medzinárodných záväzkov presahuje 50 % 
z celkovej hodnoty tovaru alebo služieb, 
ktoré tvoria ponuku, a to za ďalej 
uvedených podmienok..

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca vytvoriť užšie prepojenie medzi postupmi 
stanovenými v článku 6 a článku 8.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) prípadne akékoľvek ďalšie 
informácie, ktoré Komisia považuje za 
užitočné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto informácie sa musia poskytnúť 
v lehote ôsmich pracovných dní, pričom 
prvým dňom je prvý pracovný deň 
nasledujúci po dni, kedy dostane žiadosť o 
dodatočné informácie. Ak v tejto lehote 
Komisia nedostane žiadne informácie, 

Tieto informácie sa musia poskytnúť 
v lehote ôsmich kalendárnych dní, pričom 
prvým dňom je prvý kalendárny deň 
nasledujúci po dni, keď dostane žiadosť o 
dodatočné informácie. Ak v tejto lehote 
Komisia nedostane žiadne informácie, 
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lehota stanovená v odseku 3 sa pozastaví 
až dovtedy, keď Komisia požadované 
informácie dostane.

lehota stanovená v odseku 3 sa pozastaví 
až dovtedy, kým Komisia požadované 
informácie nedostane.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca by chcel zabezpečiť, aby sa v celom návrhu namiesto obmieňania pojmov „dni“, 
„kalendárne dni“ a pracovné dni“ dôsledne používal pojem „kalendárne dni“.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade zmlúv uvedených v odseku 1 
Komisia prijme v lehote dvoch mesiacov, 
ktorá sa začína prvým pracovným dňom 
nasledujúcim po dni, kedy dostane 
oznámenie, vykonávacie akty týkajúce sa 
schválenia zamýšľaného vylúčenia ponuky. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 17 ods. 2. Táto lehota sa môže 
v riadne odôvodnených prípadoch 
jedenkrát predĺžiť najviac o dva mesiace, 
najmä ak informácie uvedené v oznámení 
alebo v dokumentoch, ktoré sú k nemu 
priložené, sú neúplné alebo nepresné alebo 
ak v oznámených skutočnostiach došlo 
k podstatným zmenám. Ak na konci tejto 
dvojmesačnej lehoty alebo predĺženého 
obdobia Komisia neprijala rozhodnutie, 
ktorým sa vylúčenie schvaľuje alebo 
neschvaľuje, predpokladá sa, že Komisia 
vylúčenie neschválila.

3. V prípade zmlúv uvedených v odseku 1 
Komisia prijme v lehote jedného mesiaca, 
ktorá začína plynúť prvým kalendárnym
dňom nasledujúcim po dni, keď dostane 
oznámenie, vykonávacie akty týkajúce sa 
schválenia zamýšľaného vylúčenia ponuky. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 17 ods. 2. Táto lehota 
sa môže v riadne odôvodnených prípadoch 
jedenkrát predĺžiť najviac o jeden mesiac, 
najmä ak informácie uvedené v oznámení 
alebo v dokumentoch, ktoré sú k nemu 
priložené, sú neúplné alebo nepresné, alebo 
ak v oznámených skutočnostiach došlo 
k podstatným zmenám. Ak na konci tejto 
jednomesačnej lehoty alebo predĺženého 
obdobia Komisia neprijala rozhodnutie, 
ktorým sa vylúčenie schvaľuje alebo 
neschvaľuje, predpokladá sa, že Komisia 
vylúčenie neschválila.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca by chcel zabezpečiť, aby sa v celom návrhu namiesto obmieňania pojmov „dni“, 
„kalendárne dni“ a pracovné dni“ dôsledne používal pojem „kalendárne dni“. Okrem toho 
by chcel spravodajca v rámci celého návrhu skrátiť dĺžku postupov, aby sa mohla rýchlejšie 
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poskytnúť ochrana.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Chýbajúca dôsledná reciprocita v zmysle 
písmena b) nastáva vtedy, keď reštriktívne 
opatrenia pri obstarávaní vedú k vážnej 
alebo opakovanej diskriminácii 
hospodárskych subjektov, tovarov 
a služieb Únie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek sa nahrádza novým článkom 2 ods. 2 písm. ea) (nové).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri posudzovaní, či existuje nedôsledná 
reciprocita, Komisia preskúma tieto 
otázky:

vypúšťa sa

a) do akej miery zákony danej krajiny o 
verejnom obstarávaní zaručujú 
transparentnosť v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
verejného obstarávania a vylučujú 
akúkoľvek diskrimináciu tovarov, služieb 
a hospodárskych subjektov Únie,
b) do akej miery verejné orgány a/alebo 
jednotliví obstarávatelia naďalej 
uplatňujú alebo prijímajú diskriminačné 
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praktiky proti tovarom, službám a 
hospodárskym subjektom Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek sa nahrádza novým článkom 2 ods. 2 písm. ea) (nové).

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Odsek 1 sa neuplatňuje, keď Komisia 
prijala vykonávací akt o dočasnom prístupe 
tovarov a služieb z krajiny zapojenej do 
podstatných rokovaní s Úniou na trh, ako 
sa uvádza v článku 9 ods. 4.

8. Odsek 1 sa neuplatňuje, keď Komisia 
prijala vykonávací akt o dočasnom prístupe 
tovaru a služieb z krajiny, ktorá je 
zapojená do rokovaní s Úniou, na trh, ako 
sa uvádza v článku 9 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže začať kedykoľvek z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán alebo členského 
štátu vyšetrovanie externého obstarávania 
zamerané na údajné reštriktívne opatrenia 
týkajúce sa obstarávania, ak sa domnieva, 
že je to v záujme Únie.

Komisia môže začať kedykoľvek z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán, verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa alebo 
členského štátu externé preskúmanie
obstarávania zamerané na údajné 
reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vyšetrovanie uvedené v odseku 1 sa 
vykonáva na základe kritérií 
ustanovených v článku 6.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vyhodnotí, či dotknutá tretia 
krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, na 
základe informácií, ktoré poskytli 
zainteresované strany a členské štáty 
a/alebo na základe skutočností, ktoré zistila 
počas vyšetrovania, a hodnotenie uzavrie
v lehote deviatich mesiacov od začatia 
vyšetrovania. V riadne odôvodnených 
prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 
tri mesiace.

3. Komisia vyhodnotí, či dotknutá tretia 
krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, a to na 
základe informácií, ktoré poskytli 
zainteresované strany a členské štáty 
a/alebo na základe skutočností, ktoré zistila 
počas vyšetrovania, a hodnotenie uzavrie 
v lehote šiestich mesiacov od začatia 
vyšetrovania. V riadne odôvodnených 
prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 
tri mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca by chcel v rámci celého návrhu skrátiť dĺžku postupov, aby sa mohla rýchlejšie 
poskytnúť ochrana.
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sú nápravné/opravné opatrenia, ktoré 
dotknutá tretia krajina prijala, zrušené, 
pozastavené alebo nesprávne vykonávané, 
Komisia môže:

Keď sú nápravné/opravné opatrenia, ktoré 
dotknutá tretia krajina prijala, zrušené, 
pozastavené alebo nesprávne vykonávané, 
Komisia koná podľa článku 10 a prijme 
vykonávacie akty na obmedzenie prístupu 
tovaru a služieb s pôvodom v tretej 
krajine.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca zamedziť nekonečnému konzultačnému 
postupu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) obnoviť alebo znovu začať konzultácie 
s dotknutou treťou krajinou a/alebo

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca zamedziť nekonečnému konzultačnému 
postupu.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) konať podľa článku 10 s cieľom prijať 
vykonávacie akty, aby sa obmedzil prístup 
tovarov a služieb s pôvodom v tretej 
krajine.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca zamedziť nekonečnému konzultačnému 
postupu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa zdá, že po začatí konzultácií je 
najvhodnejším nástrojom na skončenie 
reštriktívnych postupov pri obstarávaní 
uzavretie medzinárodnej dohody, 
vyjednávania sa uskutočnia v súlade s 
ustanoveniami článkov 207 a 218 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Ak sa krajina 
zapojila do podstatných vyjednávaní s 
Európskou úniou o prístupe na trh v oblasti 
verejného obstarávania, Komisia môže 
prijať vykonávací akt, ktorým sa ustanoví, 
aby tovary a služby z tejto krajiny nemohli
byť vylúčené z postupov zadávania 
zákaziek podľa článku 6.

4. Ak sa zdá, že po začatí konzultácií je 
najvhodnejším nástrojom na skončenie 
reštriktívnych postupov pri obstarávaní 
uzavretie medzinárodnej dohody, 
vyjednávania sa uskutočnia v súlade s 
ustanoveniami článkov 207 a 218 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Ak sa krajina 
zapojila do rokovaní s Európskou úniou o 
prístupe na trh v oblasti verejného 
obstarávania, Komisia môže prijať 
vykonávací akt, ktorým sa ustanoví, že
tovar a služby z tejto krajiny nemôžu byť 
vylúčené z postupov zadávania zákaziek 
podľa článku 6.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V situácii, keď konzultácie s treťou 
krajinou nevedú do 15 mesiacov odo dňa 
začatia konzultácií s príslušnou treťou 
krajinou k uspokojivým výsledkom, 
Komisia tieto konzultácie ukončí a konajúc 
podľa článku 10 zváži prijatie 
vykonávacích aktov na obmedzenie 
prístupu tovarov a služieb, ktorých pôvod 
je v tretej krajine, na trh.

6. V situácii, keď konzultácie s treťou 
krajinou nevedú do 12 mesiacov od 
kalendárneho dňa začatia konzultácií s 
príslušnou treťou krajinou k uspokojivým 
výsledkom, Komisia tieto konzultácie 
ukončí a konajúc podľa článku 10 zváži 
prijatie vykonávacích aktov na obmedzenie 
prístupu tovaru a služieb, ktoré majú pôvod
v tretej krajine, na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca by chcel v rámci celého návrhu skrátiť dĺžku postupov, aby sa mohla rýchlejšie 
poskytnúť ochrana.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa pri vyšetrovaní podľa článku 8 a 
po vykonaní postupu predpokladaného v 
článku 9 zistí, že reštriktívne opatrenia 
týkajúce sa obstarávania prijaté alebo 
naďalej uplatňované touto treťou krajinou 
vedú k nedostatočnej reciprocite pri 
otvorenosti trhu medzi Úniou a príslušnou 
treťou krajinou, ako sa uvádza v článku 6, 
Komisia môže prijať vykonávacie akty 
s cieľom dočasne obmedziť prístup tovarov
a služieb s pôvodom v tretej krajine, ktoré 
nespadajú pod režim medzinárodných 
záväzkov, na trh. Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 

1. Ak sa pri vyšetrovaní podľa článku 8 a 
po vykonaní postupu stanoveného v článku 
9 zistí, že reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania prijaté alebo naďalej 
uplatňované touto treťou krajinou vedú 
k nedostatočnej reciprocite pri otvorenosti 
trhu medzi Úniou a príslušnou treťou 
krajinou, ako sa uvádza v článku 6, 
Komisia môže prijať vykonávacie akty 
s cieľom dočasne a najviac na päť rokov
obmedziť prístup tovaru a služieb 
s pôvodom v tretej krajine, ktoré nepatria 
do režimu medzinárodných záväzkov, na 
trh. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
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preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2. uvedeným v článku 17 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca obmedziť obdobie povinného vylúčenia 
niektorých druhov tovaru a služieb z tretích krajín na päť rokov.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak opatrenia prijaté podľa článku 9 ods. 
4 a článku 10 neboli medzitým 
pozastavené alebo zrušené, ich platnosť 
sa skončí päť rokov po tom, čo nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca obmedziť obdobie povinného vylúčenia 
niektorých druhov tovaru a služieb z tretích krajín na päť rokov.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Verejní obstarávatelia/obstarávatelia sa
môžu rozhodnúť, že opatrenia podľa 
článku 10 pri postupe verejného 
obstarávania neuplatnia v týchto 
situáciách:

1. Verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
môžu Komisiu požiadať, aby opatrenia 
podľa článku 10 pri postupe verejného 
obstarávania neuplatnila v týchto 
situáciách:
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Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná vzhľadom na užšie prepojenie medzi článkom 6 a článkom 8 
a príslušnými zmenami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) Ak Komisia do uplynutia 15 
kalendárnych dní neprijala rozhodnutie, 
ktorým sa takáto žiadosť schvaľuje alebo 
zamieta, predpokladá sa, že Komisia túto 
žiadosť neschválila. Za výnimočných 
okolností môže byť táto lehota predĺžená 
najviac o päť kalendárnych dní. 

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná vzhľadom na užšie prepojenie medzi článkom 6 a článkom 8 
a príslušnými zmenami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
nemá v úmysle uplatňovať opatrenia prijaté 
podľa článku 10 tohto nariadenia alebo 
obnovené podľa článku 11, uvedie svoj 
úmysel v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, ktorý uverejní podľa článku 
35 smernice 2004/18/ES alebo článku 42 

Keď verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
nemá v úmysle uplatňovať opatrenia prijaté 
podľa článku 10 tohto nariadenia alebo 
obnovené podľa článku 11, uvedie svoj 
úmysel v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, ktoré uverejní podľa článku 
35 smernice 2004/18/ES alebo článku 42 
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smernice 2004/17/ES. Komisii to oznámi 
najneskôr do desiatich kalendárnych dní 
od dátumu uverejnenia oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania.

smernice 2004/17/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná vzhľadom na užšie prepojenie medzi článkom 6 a článkom 8 
a príslušnými zmenami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto oznámenie sa pošle elektronicky na 
štandardnom formulári. Komisia prijme 
vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú 
štandardné formuláre na oznámenie o 
vyhlásení verejného obstarávania a 
oznámenie v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 17 ods. 3.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými 
sa ustanovujú štandardné formuláre na 
oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 17 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná vzhľadom na užšie prepojenie medzi článkom 6 a článkom 8 
a príslušnými zmenami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oznámenie obsahuje tieto údaje: vypúšťa sa
a) meno a kontaktné údaje verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa,
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b) opis predmetu zákazky,
c) informácie o pôvode hospodárskych 
subjektov, tovarov a/alebo služieb, ktoré 
majú byť povolené,
d) skutočnosť, na ktorej sa zakladá 
rozhodnutie neuplatňovať reštriktívne 
opatrenia, pričom využívanie tejto 
výnimky sa podrobne zdôvodní,
e) prípadne akékoľvek ďalšie informácie, 
ktoré verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
pokladá za užitočné.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná vzhľadom na užšie prepojenie medzi článkom 6 a článkom 8 
a príslušnými zmenami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomoci uvedené v článku 
14 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa delegovaná právomoc 
špecifikovaná v uvedenom rozhodnutí 
ukončí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 14 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
kalendárnym dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je 
v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca by chcel zabezpečiť, aby sa v celom návrhu namiesto obmieňania pojmov„dni“, 
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„kalendárne dni“ a pracovné dni“ dôsledne používal pojem „kalendárne dni“.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 1. januára 2017 a najmenej každé tri 
roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia a o pokroku dosiahnutom 
pri medzinárodných vyjednávaniach
týkajúcich sa prístupu hospodárskych 
subjektov EÚ do postupov zadávania 
verejnej zákazky v tretích krajinách 
realizovaných podľa tohto nariadenia. Na 
tento účel členské štáty poskytnú Komisii 
na požiadanie príslušné informácie.

Najmenej každé tri roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o uplatňovaní tohto nariadenia a o 
pokroku dosiahnutom pri medzinárodných 
rokovaniach týkajúcich sa prístupu 
hospodárskych subjektov EÚ k postupom
zadávania verejnej zákazky v tretích 
krajinách realizovaných podľa tohto 
nariadenia. Na tento účel členské štáty 
poskytnú Komisii na požiadanie príslušné 
informácie. Komisia pri predkladaní svojej 
druhej správy zároveň predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh na zmenu nariadenia, 
prípadne uvedie dôvody, pre ktoré nie sú 
z jej pohľadu potrebné žiadne zmeny. Ak 
si Komisia túto povinnosť nesplní, 
nariadenie prestane platiť na konci 
druhého roka nasledujúceho po 
predložení druhej správy.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by chcel spravodajca zaviesť doložku o preskúmaní.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia predložila 21. marca 2012 tzv. iniciatívu v oblasti medzinárodného obstarávania: 
návrh nariadenia na obmedzenie prístupu tretích krajín, ktoré neponúkajú recipročný prístup 
na svoje trhy, na trh verejného obstarávania EÚ. Cieľom Komisie je vytvoriť istý pákový 
efekt v dvojstranných obchodných rokovaniach vedených s tretími krajinami v súvislosti 
s otvorením trhov verejného obstarávania. Článok III ods. 8 Všeobecnej dohody o clách 
a obchode (GATT) a článok XIII Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) 
stanovujú, že na vládne obstarávanie sa nevzťahujú hlavné viacstranné pravidlá WTO. Mnohé 
tretie krajiny nechcú svoje trhy verejného obstarávania vôbec otvoriť medzinárodnej 
konkurencii alebo otvoriť tieto trhy viac než doteraz. V dôsledku toho čelia hospodárske 
subjekty EÚ v mnohých krajinách, ktoré sú obchodnými partnermi Únie, reštriktívnym 
postupom obstarávania.

Popri prebiehajúcich obchodných rokovaniach s hlavnými obchodnými partnermi (ako sú 
USA, Kanada, Japonsko alebo India) a záväzkoch prijatých 15 stranami Dohody o vládnom 
obstarávaní (GPA)1, ktorá bola zrevidovaná a čaká na schválenie v Rade a Parlamente, je 
cieľom navrhovaného nariadenia doplniť aktuálne úsilie EÚ o otvorenie trhov verejného 
obstarávania pre spoločnosti EÚ v tretích krajinách.

Otváranie trhov verejného obstarávania 

Medzi právnou otvorenosťou trhov verejného obstarávania EÚ a ambíciami a záujmami EÚ 
v tejto oblasti na jednej strane a reštriktívnymi postupmi hlavných obchodných partnerov 
na druhej strane zjavne existuje čoraz väčší rozpor.

Trh verejného obstarávania v EÚ je de jure široko otvorený medzinárodnej konkurencii, čo 
odzrkadľuje záväzok EÚ v oblasti voľného obchodu. Podľa Komisie2 sa podiel verejného 
obstarávania v EÚ odhaduje na 15 až 20 % HDP EÚ, pričom otvorených je 85 % európskych 
trhov s celkovou hodnotou 352 miliárd EUR v porovnaní s 32 % (178 miliárd EUR) v prípade 
Spojených štátov a s 28 % (27 miliárd EUR) v prípade Japonska. Niektorí odborníci však –
ako sa uvádza v podrobnom posudku Parlamentu týkajúcom sa hodnotenia vplyvu Komisie3 –
tvrdia, že je možné, že Komisia vo svojom posúdení vplyvu návrhu nesprávne vypočítala 
pomernú mieru otvorenosti trhov obstarávania EÚ. Výpočet sa mal podľa ich názoru sústrediť 
na skutočnú otvorenosť meranú mierou prieniku na trhy. V tejto súvislosti treba poznamenať, 
že miera prieniku na trhy závisí od celého radu faktorov, ako sú veľkosť trhu, jazykové 
bariéry, technológie (vrátane špecializácie), ďalšie rozhodujúce faktory komparatívnych 

                                               
1 Arménsko, Kanada, EÚ s jej 28 členskými štátmi, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Kórea, Lichtenštajnsko, 
Nórsko, Singapur, Švajčiarsko, Taiwan, Spojené štáty americké, Holandsko v mene Aruby.
2 Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie. Iniciatíva v oblasti externého verejného obstarávania – často kladené 
otázky (External public procurement initiative - Frequently Asked Questions), 21. marec 2012.
3 Zdroj: Recipročný prístup tretích krajín k verejnému obstarávaniu v EÚ – podrobný posudok oddelenia 
posudzovania vplyvu EP týkajúci sa posúdenia vplyvu Európskej komisie (Third countries' reciprocal access to 
EU public procurement - detailed appraisal by the EP Impact Assessment Unit of the European Commission's 
Impact Assessment), jún 2013.



PE516.711v02-00 32/34 PR\1001084SK.doc

SK

výhod, ktoré majú vplyv na mieru prieniku dovozu, ale aj spôsob, akým sa zahraničné firmy 
zúčastňujú na trhu verejného obstarávania EÚ, a to predovšetkým prostredníctvom účasti 
zahraničných pobočiek na trhoch verejného obstarávania. V EÚ ide o pomerne vysoký podiel 
(nepriamy prienik na trh).

Vo všeobecnosti sú trhy verejného obstarávania oblasťou veľmi veľkého záujmu EÚ 
v obchodných rokovaniach s tretími krajinami, keďže mnoho spoločností EÚ je vysoko 
konkurencieschopných v najrôznejších odvetviach.

Je zrejmé, že mnohé tretie krajiny sa zdráhajú otvoriť svoje trhy obstarávania spoločnostiam 
z EÚ. Okrem toho zaznamenala Komisia v nedávnych rokoch zvyšujúci sa počet 
protekcionistických opatrení prijímaných tretími krajinami, ktoré de facto alebo de jure
obmedzujú prístup k svojim trhom verejného obstarávania. Tieto opatrenia zahŕňajú 
protekcionistické požiadavky, napr. požiadavku transferu technológií ako podmienku 
na zadanie verejnej zákazky alebo požiadavky na obsah miestneho charakteru.

Doteraz dosiahla EÚ pri otváraní trhov verejného obstarávania prostredníctvom obchodných 
dohôd len obmedzený úspech. Dohodu o vládnom obstarávaní podpísalo len niekoľko krajín, 
pričom veľké rozvíjajúce sa ekonomiky ako India, Brazília a Čína neprejavujú veľký záujem 
o pristúpenie k tejto dohode v blízkej budúcnosti. Dohoda o vládnom obstarávaní aj napriek 
svojej revízii stále obsahuje rôzne výnimky a systematicky nezapája všetky úrovne správy. 
Výnimky týkajúce sa prístupu európskych spoločností na trhy verejného obstarávania často 
obsahujú aj dvojstranné dohody o voľnom obchode, ktoré EÚ uzavrela s tretími krajinami. 
Keďže trhy verejného obstarávania v EÚ sú pre zahraničných uchádzačov z veľkej časti 
otvorené, pre Komisiu sa javí zložité dosiahnuť v rámci obchodných rokovaní plnenie 
záväzkov tretích krajín v tejto oblasti.

Otázka nevyhnutnosti opatrení na úrovni EÚ

Možnosť obmedziť prístup tretích krajín, ktoré nie sú zapojené do obchodných rokovaní 
s EÚ, na trh, má za cieľ vytvoriť v rámci obchodných rokovaní s tretími krajinami určitý 
pákový efekt, ktorý má viesť k otvoreniu ich trhov verejného obstarávania. Možno tak urobiť 
v úplnom súlade s právom WTO, pretože viacstranné dohody WTO sa na verejné 
obstarávanie nevzťahujú. Ak by EÚ mala možnosť dočasne a čiastočne uzavrieť svoje trhy 
verejného obstarávania pre spoločnosti z tretích krajín, ktoré uplatňujú reštriktívne opatrenia, 
malo by to podľa Komisie priviesť tretie krajiny k tomu, aby o tejto otázke začali rokovať 
s EÚ.

Prístup spoločností z tretích krajín na trhy verejného obstarávania je súčasťou spoločnej 
obchodnej politiky EÚ, ktorá patrí do výlučnej právomoci Únie. V súčasnosti existujú len dva 
konkrétne prípady, v ktorých EÚ tento prístup obmedzila tak, že členským štátom (alebo ich 
obstarávateľom) umožnila, aby odmietali ponuky z tretích krajín: v oblasti 
verejnoprospešných služieb (napr. telekomunikačné a poštové služby, voda, energie) smernica 
2004/17/ES obstarávateľom poskytuje možnosť, aby zo svojich postupov verejného 
obstarávania vylúčili zahraničný tovar, na ktorý sa nevzťahujú žiadne medzinárodné záväzky 
EÚ, alebo aby v prípade rovnocenných ponúk uprednostňovali európske ponuky alebo 
ponuky, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné záväzky EÚ.  Pokiaľ ide o oblasť obrany, jedno 
z odôvodnení smernice o verejnom obstarávaní v oblasti obrany (2009/81/ES) potvrdzuje, že 
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rozhodnutie o tom, či verejní obstarávatelia môžu prijímať ponuky z tretích krajín alebo nie, 
je na členských štátoch.

Hospodárske subjekty z tretích krajín, ktoré naďalej uplatňujú značné obmedzenia alebo 
ukladajú podmienky týkajúce sa prístupu na svoje trhy verejného obstarávania, a teda 
neposkytujú recipročný prístup, čoraz viac predkladajú ponuky v rámci postupov verejného 
obstarávania v EÚ. Táto situácia viedla k tomu, že niektoré členské štáty jednostranne 
prijímajú opatrenia na obmedzenie prístupu hospodárskych subjektov z tretích krajín, 
s ktorými sa EÚ nedohodla na žiadnych záväzkoch týkajúcich sa prístupu na trh. Vnútroštátne 
či regionálne opatrenia obmedzujúce prístup tretích krajín na trhy verejného obstarávania 
pravdepodobne narušia zásadu jednotnosti spoločnej obchodnej politiky a sú v rozpore 
s výlučnou právomocou Únie v tejto oblasti, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 ZFEÚ.

Okrem toho sa EÚ v rámci viacerých obchodných dohôd dohodla na výslovnej výhrade 
prístupu na trh pre EÚ vo vzťahu k tretím krajinám. Komisia tvrdí, že táto výhrada sa musí 
v záujme právnej čistoty a transparentnosti transponovať do právnych predpisov EÚ. Verejní 
obstarávatelia by mali jasne vymedziť všetky obmedzenia, ktoré musia podliehať schváleniu 
Komisie EÚ, aby sa zachovala jednotnosť spoločnej obchodnej politiky a jej uplatňovania. 
Tento nástroj poskytuje právny základ na prijímanie vykonávacích aktov, ktorými sa tieto 
trhové obmedzenia transponujú, čím sa zvyšuje transparentnosť trhov verejného obstarávania.

Zlepšenie navrhovaného nariadenia

Návrh spoločne predložili komisári Barnier a de Gucht, ktorí zároveň vyjadrili pevné 
presvedčenie, že takýto nástroj je pre Úniu potrebný.

Reakcie v Rade však boli zmiešané: na jednej strane skupina členských štátov, ktorá návrh 
podporila, a na druhej strane rovnako veľká skupina členských štátov, ktoré nepovažujú 
prijímanie krokov za potrebné a túto myšlienku odmietajú, pretože nástroj vnímajú ako 
protekcionistické opatrenie, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na globálny obchod (najmä 
s ohľadom na možné odvetné opatrenia významných tretích krajín). Rada, žiaľ, nebola 
schopná túto patovú situáciu prekonať a pokročiť v rokovaniach o jadre návrhu. Spravodajca 
by chcel predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré môže prispieť k tomu, aby sa 
prekonala priepasť medzi nezlomnými odporcami a presvedčenými zástancami návrhu:

Posúdenie vplyvu a revízia nástroja: podľa názoru spravodajcu sa nenašla žiadna zásadná 
odpoveď na otázku, či nariadenie prispeje k ďalšiemu otvoreniu trhov verejného obstarávania 
alebo pôjde o protekcionistický nástroj. Sporné by však bolo aj to, ak by sa preto celý nástroj 
zamietol. Spravodajca z tohto dôvodu navrhuje začlenenie doložky o preskúmaní, ktorá 
Komisiu zaväzuje preskúmať vplyv nariadenia po tom, čo nadobudne účinnosť a niekoľko 
rokov sa bude uplatňovať, a zodpovedajúcim spôsobom ho zrevidovať. Z toho istého dôvodu 
spravodajca navrhuje obmedziť obdobie uplatňovania akéhokoľvek reštriktívneho opatrenia 
prijatého prostredníctvom vykonávacieho aktu na najviac päť rokov (podobné ustanovenia sa 
nachádzajú v nariadeniach EÚ o ochrane obchodu), aby sa predišlo tomu, že tieto opatrenia 
povedú k trvalému uzatvoreniu trhu.

Ochrana zásady jednotnosti spoločnej obchodnej politiky: ako sa už uvádza vyššie, 
v článkoch 58 a 59 smernice 2004/17/ES sa stanovuje vylúčenie dodávateľov určitých druhov 



PE516.711v02-00 34/34 PR\1001084SK.doc

SK

tovaru a služieb z tretích krajín z trhov verejného obstarávania. Tieto ustanovenia by mali 
prestať platiť po nadobudnutí  účinnosti tohto nariadenia. Okrem toho existujú v rôznych 
členských štátoch vnútroštátne a/alebo regionálne ustanovenia. Aby sa zamedzilo narušeniu 
vnútorného trhu a zároveň sa zabezpečilo, že spoločná obchodná politika prinesie účinný 
pákový efekt, malo by sa v nariadení jasne stanoviť, že členské štáty alebo ich verejní 
obstarávatelia nemôžu obmedziť prístup tovaru a služieb tretích krajín inými prostriedkami, 
než sú prostriedky stanovené v tomto nariadení.

Zamedzenie roztrieštenosti vnútorného trhu: existuje riziko, že článok 6 v znení navrhnutom 
Komisiou povedie k roztrieštenosti vnútorného trhu, pretože vo vzniknutej situácii bude môcť 
verejný obstarávateľ v jednom členskom štáte na základe tohto článku požiadať o vylúčenie 
určitého zahraničného uchádzača, zatiaľ čo ten istý uchádzač bude môcť súťažiť o podobný 
projekt s inými spoločnosťami v inom členskom štáte. Preto by sa malo objasniť, že verejní 
obstarávatelia môžu podniknúť kroky s cieľom požadovať opatrenia na obmedzenie prístupu 
určitých tretích krajín na ich trh verejného obstarávania len vtedy, ak sa Komisia rozhodla 
iniciovať vyšetrovanie týkajúce sa nedostatočnej reciprocity zo strany príslušnej tretej krajiny. 
Z toho istého dôvodu nesmú mať verejní obstarávatelia možnosť využiť výnimky stanovené 
v článku 13 na to, aby sa vyhli uplatneniu opatrení prijatých Úniou bez toho, aby Komisia 
situáciu prísne monitorovala. Potrebný je mechanizmus, ktorý Komisii umožní, aby 
verejnému obstarávateľovi zakázala uplatniť výnimku, pokiaľ nie je riadne odôvodnená.

Vyhnúť sa poškodeniu záujmov rozvojových krajín: existuje riziko, že rozvojové krajiny sa 
stanú neúmyselnými obeťami tohto nástroja, keďže niektoré z nich nie sú vzhľadom na svoju 
ekonomickú situáciu ešte schopné otvoriť svoj trh verejného obstarávania. Návrh už vylučuje 
z rozsahu svojej pôsobnosti najmenej rozvinuté krajiny. Spravodajca navrhuje, aby sa počet 
rozvojových krajín, na ktoré sa tento nástroj nevzťahuje, rozšíril. V záujme zabezpečenia 
súdržnosti s celkovou obchodnou politikou EÚ by mali právne predpisy v oblasti obchodu 
slúžiť ako základ pri vymedzovaní obchodných vzťahov EÚ s týmito krajinami. Na tento účel 
poskytuje nariadenie o VSP komplexný a nuansovaný rámec1. Vzhľadom na to, že vylúčenie 
všetkých krajín, ktoré (ešte) nepatria medzi rozvinuté ekonomiky, by neprospelo cieľu 
návrhu, je potrebná ďalšia diferenciácia: z rozsahu pôsobnosti tohto nástroja by sa mali 
vylúčiť aj rozvojové krajiny, ktoré sa vzhľadom na chýbajúcu diverzifikáciu a nedostatočnú 
integráciu v rámci medzinárodného obchodného systému považujú za zraniteľné.

                                               
1 Nariadenie (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií.


