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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Verejné obstarávanie zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Návrh Európskej komisie na 
vypracovanie novej smernice o verejnom obstarávaní by mal viesť k modernizácii európskych 
právnych predpisov v tejto oblasti. Ponúka príležitosť na zjednodušenie súčasných postupov, 
posilnenie ich transparentnosti a náležité zohľadnenie významu aspektov súvisiacich 
s energetickou účinnosťou pri nákupe produktov a služieb.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil spravodajca, podporujú široké využívanie 
elektronických informačných a komunikačných prostriedkov v rámci rôznych fáz verejného 
obstarávania – od zadania verejnej zákazky po sledovanie jej vykonávania. Využívanie IT by 
malo viesť k zníženiu nákladov, ako aj k zvýšeniu účasti malých a stredných podnikov 
(MSP). S cieľom predísť opačnému účinku v dôsledku nedostatočných znalostí v oblasti IT 
by mali členské štáty poskytnúť príležitosť zúčastniť sa na potrebnej odbornej príprave 
s cieľom získať zručnosti nevyhnutné na vykonávanie postupov elektronického verejného 
obstarávania.

Spravodajca navrhuje, aby sa posilnilo monitorovanie fázy plnenia zákaziek a stanovila 
možnosť zaviesť v budúcnosti sankcie voči dodávateľovi v prípade vážneho porušenia 
zmluvy. Monitorovanie plnenia zákaziek a možnosť zaviesť sankcie môžu výrazne zlepšiť 
kultúru prideľovania verejných zákaziek a zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie 
verejných financií.

Vzhľadom na skutočnosť, že finančná záťaž spojená s postupmi verejného obstarávania bola 
označená za vážnu prekážku prístupu malých a stredných podnikov k verejným zákazkám, 
spravodajca navrhuje, aby Komisia vypracovala prehľad všetkých poplatkov v rámci celej 
Únie súvisiacich s postupom verejného obstarávania, pretože jasná identifikácia takýchto 
poplatkov by umožnila revíziu poplatkov, ktoré predstavujú neprimeranú záťaž. Okrem toho 
by mali členské štáty v záujme zabezpečenia širokého prístupu k verejným zákazkám stanoviť 
objektívne, efektívne a lacné postupy nápravy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa 
spravodajca domnieva, že by sa mali skôr využívať služby existujúcich príslušných orgánov 
zodpovedných za verejné obstarávanie než zriaďovať nové orgány dohľadu.

V neposlednom rade sa osobitný dôraz kladie na zelené verejné obstarávanie a potrebu 
začleniť ho do kritérií na hodnotenie výrobkov a služieb nakupovaných prostredníctvom 
verejných zákaziek. Podmienky účasti by teda mali zahŕňať efektívnosť nákladov založenú na 
analýze celého životného cyklu, v rámci ktorej sa náležite zohľadňuje energetická účinnosť 
daných výrobkov alebo služieb v priebehu ich životného cyklu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup 
k obstarávaciemu konaniu, ktoré umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza 
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých konaniach. Verejní obstarávatelia 
by, pokiaľ právne predpisy dotknutého 
členského štátu nestanovujú inú úpravu,
mali mať možnosť používať súťažné 
konanie s rokovaním stanovené v tejto 
smernici v rôznych situáciách, v ktorých je 
pravdepodobné, že otvorené alebo užšie 
konania bez rokovaní nepovedú 
k uspokojivým výsledkom obstarávania. 
Toto konanie by mali sprevádzať 
primerané bezpečnostné opatrenia, ktorými 
sa zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak budú mať väčší priestor 
na nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.

(15) Je potrebné zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a najmä lepší prístup k postupu 
verejného obstarávania, ktorý umožňuje 
rokovania, ako sa výslovne uvádza 
v dohode, ak sú rokovania povolené pri 
všetkých postupoch.  Verejní obstarávatelia 
by mali mať možnosť používať súťažný 
postup s rokovaním stanovený v tejto 
smernici. Tento postup by mali sprevádzať 
primerané ochranné opatrenia, ktorými sa 
zaistí dodržiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti. Verejní 
obstarávatelia tak získajú väčší priestor na 
nákup prác, tovaru a služieb, ktoré sú 
dokonale prispôsobené ich osobitným 
potrebám. Súčasne by sa tým mal zvýšiť aj 
cezhraničný obchod, pretože z hodnotenia 
vyplynulo, že zákazky zadané v rámci 
rokovacieho konania s predchádzajúcim 
uverejnením majú mimoriadne vysokú 
mieru úspešnosti v cezhraničných 
verejných súťažiach.

Or. en

Odôvodnenie

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Elektronické informačné 
a komunikačné prostriedky môžu značne 
zjednodušiť uverejňovanie zákaziek 
a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť 
obstarávacích konaní. Mali by sa stať 
bežným prostriedkom komunikácie 
a výmeny informácií v obstarávacích 
konaniach. Používanie elektronických 
prostriedkov vedie k úsporám času. Z toho 
dôvodu by sa malo ustanoviť skrátenie 
minimálnych lehôt, ak sa používajú 
elektronické prostriedky, avšak pod 
podmienkou, že budú v súlade s osobitným 
spôsobom prenosu plánovaným na úrovni 
Únie. Elektronické informačné 
a komunikačné prostriedky vrátane 
primeraných funkcií môžu okrem iného 
umožniť verejným obstarávateľom, aby 
predchádzali chybám a odhaľovali 
a napravovali chyby, ktoré vzniknú počas 
obstarávacích konaní.

(19) Elektronické informačné 
a komunikačné prostriedky môžu značne 
zjednodušiť uverejňovanie zákaziek 
a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť 
postupov verejného obstarávania. Mali by 
sa stať bežným prostriedkom komunikácie 
a výmeny informácií v postupoch 
verejného obstarávania. Používanie 
elektronických prostriedkov vedie 
k úsporám času. Z toho dôvodu by sa malo 
ustanoviť skrátenie minimálnych lehôt, ak 
sa používajú elektronické prostriedky, 
avšak pod podmienkou, že budú v súlade 
s osobitným spôsobom prenosu 
plánovaným na úrovni Únie. Elektronické 
informačné a komunikačné prostriedky 
vrátane primeraných funkcií môžu okrem 
iného umožniť verejným obstarávateľom, 
aby predchádzali chybám a odhaľovali 
a napravovali chyby, ktoré vzniknú v rámci 
postupov verejného obstarávania a v 
priebehu realizačnej fázy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) Energetická účinnosť jedným 
z hlavných aspektov hlavnej iniciatívy 
v rámci stratégie Európa 2020 pre Európu 
efektívne využívajúcu zdroje. S cieľom 
zaistiť vysokú úroveň energetickej 
účinnosti v oblasti verejného obstarávania 
členské štáty zaručia, že budú nakupovať 
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produkty, systémy, služby, budovy 
a zariadenia, najmä v oblasti IT, 
s vysokou úrovňou energetickej účinnosti 
s ohľadom na efektívnosť nákladov 
založenú na analýze celého životného 
cyklu.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na verziu smernice o energetickej účinnosti, ktorú prijal výbor ITRE (ITRE/7/06352).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31a) S cieľom čo najviac sprístupniť 
verejné zákazky malým a stredným 
podnikom, a to aj pod prahovými 
hodnotami Únie, môžu členské štáty 
zaviesť ďalšie opatrenia v oblasti 
verejného obstarávania.

Or. en

Odôvodnenie

Viac ako polovica verejných zákaziek v rámci EÚ nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, čo udeľuje členským štátom dôležitú úlohu pri podpore účasti malých a stredných 
podnikov. Verejné zákazky na vnútroštátnej úrovni predstavujú lepšiu príležitosť, keďže ich 
veľkosť je vhodnejšia pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Účasť na verejnom obstarávaní 
predstavuje pre mnohé hospodárske 
subjekty značnú finančnú záťaž. S 
cieľom podporiť účasť malých 
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a stredných podnikov by sa mala finančná 
záťaž vo fázach obstarávania, 
vykonávania, ako aj vo fáze využívania 
opravných prostriedkov podstatne znížiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 32b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32b) Komisia by mala vypracovať 
a zverejniť prehľad všetkých poplatkov 
súvisiacich s postupom verejného 
obstarávania v rámci celej Únie, pričom 
osobitnú pozornosť treba venovať 
poplatkom za nápravu a iným nákladom 
spojeným s opravnými prostriedkami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Verejní obstarávatelia a všetky ostatné 
príslušné strany zabezpečia ochranu 
dôverných informácií a prijmú opatrenia 
na zamedzenie akémukoľvek zneužitiu 
takýchto informácií. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Pri vypracovávaní technických noriem 
pre systémy elektronického verejného 
obstarávania podľa článku 19 by mala 
Komisia úzko spolupracovať s Európskou 
agentúrou pre bezpečnosť sietí 
a informácií (ENISA) s cieľom 
zabezpečiť čo najvyššie normy dôvernosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvolená forma komunikácie musí byť 
všeobecne dostupná a nesmie obmedzovať 
prístup hospodárskych subjektov 
k obstarávaciemu konaniu.

Zvolená forma komunikácie musí byť 
všeobecne dostupná a nesmie obmedzovať 
prístup hospodárskych subjektov k postupu 
verejného obstarávania.

Verejní obstarávatelia pri každej 
komunikácii, výmene a uchovaní 
informácií zaistia celistvosť údajov 
a zachovanie dôvernosti ponúk a žiadostí 
o účasť. Obsah ponúk a žiadostí o účasť 
preskúmajú až po uplynutí lehoty na ich 
predloženie.

Verejní obstarávatelia zaistia pri každom
poskytovaní, výmene a uchovaní informácií 
celistvosť údajov a zachovanie dôvernosti 
ponúk a žiadostí o účasť, ako aj informácií 
uvedených v článku 18. Obsah ponúk 
a žiadostí o účasť preskúmajú až po 
uplynutí lehoty na ich predloženie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zaistia, aby sa prinajmenšom 
2 roky po dátume stanovenom v článku 92 
ods. 1 všetky obstarávacie konania, na 
ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonávali 
použitím elektronických foriem 
komunikácie, najmä predkladaním 
v elektronickej podobe, v súlade 
s požiadavkami tohto článku.

Členské štáty zaistia, aby sa prinajmenšom 
2 roky po dátume stanovenom v článku 92 
ods. 1 všetky postupy verejného 
obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, vykonávali použitím 
elektronických foriem komunikácie, najmä 
predkladaním v elektronickej podobe, 
v súlade s požiadavkami tohto článku.

Členské štáty včas umožnia získať 
znalosti a zručnosti potrebné na 
vykonávanie postupov elektronického 
verejného obstarávania.

Táto povinnosť sa neuplatňuje v prípadoch, 
ak by si použitie elektronických foriem 
komunikácie vyžadovalo špecializované 
nástroje alebo formáty súborov, ktoré nie 
sú všeobecne dostupné vo všetkých 
členských štátoch v zmysle odseku 3. 
Povinnosťou verejných obstarávateľov 
používajúcich na predkladanie ponúk iné 
formy komunikácie je, aby v podkladoch 
k obstarávaniu preukázali, že používanie 
elektronických foriem komunikácie by si 
z dôvodu osobitnej povahy informácií, 
ktoré sú predmetom výmeny 
s hospodárskymi subjektmi, vyžadovalo 
špecializované nástroje alebo formáty 
súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné 
vo všetkých členských štátoch.

Táto povinnosť sa neuplatňuje v prípadoch, 
ak by si použitie elektronických foriem 
komunikácie vyžadovalo špecializované 
nástroje alebo formáty súborov, ktoré nie 
sú všeobecne dostupné vo všetkých 
členských štátoch v zmysle odseku 3. 
Povinnosťou verejných obstarávateľov 
používajúcich na predkladanie ponúk iné 
formy komunikácie je, aby v podkladoch 
k obstarávaniu preukázali, že používanie 
elektronických foriem komunikácie by si 
z dôvodu osobitnej povahy informácií, 
ktoré sú predmetom výmeny 
s hospodárskymi subjektmi, vyžadovalo 
špecializované nástroje alebo formáty 
súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné 
vo všetkých členských štátoch.

Má sa za to, že verejní obstarávatelia majú 
oprávnené dôvody nevyžadovať 
elektronické formy komunikácie v procese 
predkladania ponúk v týchto prípadoch:

Má sa za to, že verejní obstarávatelia majú 
oprávnené dôvody nevyžadovať 
elektronické formy komunikácie v procese 
predkladania ponúk v týchto prípadoch:

(a) opis technických špecifikácií sa 
z dôvodu špecializovanej povahy 
obstarávania nemôže poskytnúť na základe 
použitia formátov súborov, ktoré sú 
všeobecne podporované bežne 
používanými aplikáciami;

(a) opis technických špecifikácií sa 
z dôvodu špecializovanej povahy 
obstarávania nemôže vypracovať s 
použitím  formátov súborov, ktoré sú 
všeobecne podporované bežne 
používanými aplikáciami;
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(b) na aplikácie podporujúce formáty 
súborov, ktoré sú vhodné na opis 
technických špecifikácií, sa vzťahujú 
patentované schémy licencií a verejný 
obstarávateľ ich nemôže sprístupniť na 
stiahnutie alebo používanie na diaľku;

(b) na aplikácie podporujúce formáty 
súborov, ktoré sú vhodné na opis 
technických špecifikácií, sa vzťahujú 
patentované schémy licencií a verejný 
obstarávateľ ich nemôže sprístupniť na 
stiahnutie alebo používanie na diaľku;

(c) aplikácie podporujúce formáty súborov, 
ktoré sú vhodné na opis technických 
špecifikácií, používajú formáty súborov, 
pri ktorých nie je možné používať žiadne 
iné otvorené alebo stiahnuteľné aplikácie.

(c) aplikácie podporujúce formáty súborov, 
ktoré sú vhodné na opis technických 
špecifikácií, používajú formáty súborov, 
pri ktorých nie je možné používať žiadne 
iné otvorené alebo stiahnuteľné aplikácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Verejní obstarávatelia uplatňujú pri 
zadávaní svojich verejných zákaziek 
vnútroštátne konanie upravené tak, aby 
bolo v súlade s touto smernicou, za 
predpokladu, že bez toho, aby tým bol 
dotknutý článok 30, výzva na súťaž bola 
uverejnená v súlade s touto smernicou.

Verejní obstarávatelia uplatňujú pri 
zadávaní svojich verejných zákaziek 
vnútroštátne konanie upravené tak, aby 
bolo v súlade s touto smernicou, za 
predpokladu, že bez toho, aby bol dotknutý 
článok 30, bola výzva na súťaž uverejnená 
v súlade s touto smernicou.

Členské štáty stanovia, že verejní 
obstarávatelia môžu uplatňovať otvorené
alebo užšie konanie podľa tejto smernice.

Členské štáty stanovia, že verejní 
obstarávatelia môžu uplatňovať verejnú 
alebo užšiu súťaž, ako sa stanovuje v tejto 
smernici.

Členské štáty môžu stanoviť, že verejní 
obstarávatelia môžu uplatňovať partnerstvo 
v oblasti inovácií podľa tejto smernice.

Členské štáty môžu stanoviť, že verejní 
obstarávatelia môžu uplatňovať partnerstvo 
v oblasti inovácií, ako sa stanovuje v tejto 
smernici.

Takisto môžu stanoviť, že verejní 
obstarávatelia môžu využívať súťažné 
konanie s rokovaním alebo súťažný dialóg 
v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Takisto môžu stanoviť, že verejní 
obstarávatelia môžu využívať súťažný 
postup s rokovaním alebo súťažný dialóg 
za predpokladu, že zaručí rovnosť 
príležitostí a zabráni narušeniu 
hospodárskej súťaže.

(a) pokiaľ ide o práce, v prípade, ak je 
predmetom zákazky na práce tak 
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projektová dokumentácia, ako aj 
vykonanie prác v zmysle článku 2 bodu 
(8) alebo ak sú na stanovenie právnej 
alebo finančnej formy projektu potrebné 
rokovania;
(b) v prípade verejných zákaziek na práce, 
ak ide o práce, ktoré sa vykonávajú 
výlučne na účely výskumu alebo inovácií, 
testovania alebo vývoja, a nie s cieľom 
zabezpečiť ziskovosť alebo na získanie 
náhrady nákladov vynaložených na 
výskum a vývoj;
(c) pokiaľ ide o služby alebo dodávky 
tovaru, ak nie je možné dostatočne presne 
stanoviť technické špecifikácie odkazom 
na akékoľvek normy, európske technické 
osvedčenia, spoločné technické 
špecifikácie alebo technické referencie 
v zmysle prílohy VIII bodov (2) až (5);
(d) v prípade nenáležitých alebo 
neprijateľných ponúk v zmysle článku 30 
ods. 2 písm. a) ako reakcie na otvorené 
alebo užšie konanie;
(e) z dôvodu osobitných okolností 
spojených s povahou alebo zložitosťou 
prác, tovaru alebo služieb alebo na 
základe rizík, ktoré sú s nimi spojené, sa 
zákazka nemôže zadať bez 
predchádzajúcich rokovaní.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že do 
svojich vnútroštátnych právnych 
predpisov netransponujú súťažné konanie 
s rokovaním, súťažný dialóg alebo 
partnerstvo v oblasti inovácií.

Or. en

Odôvodnenie

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Verejní obstarávatelia môžu v prípade 
zákaziek na uskutočnenie prác, poskytnutie 
služieb a montážnych a inštalačných prác 
v súvislosti so zákazkou na dodanie tovaru 
požadovať, aby určité rozhodujúce úlohy 
zrealizoval priamo sám uchádzač, alebo 
v prípade ponuky, ktorú predkladá skupina 
hospodárskych subjektov podľa článku 6, 
účastník skupiny.

2. Verejní obstarávatelia môžu v prípade 
zákaziek na uskutočnenie prác, poskytnutie 
služieb a realizáciu montážnych 
a inštalačných prác v súvislosti so 
zákazkou na dodanie tovaru požadovať, 
aby určité rozhodujúce úlohy, ktoré majú 
zásadný význam pre včasné splnenie 
zákazky v súlade s kritériami kvality 
stanovenými v zmluve, zrealizoval priamo 
sám uchádzač, alebo v prípade ponuky, 
ktorú predkladá skupina hospodárskych 
subjektov podľa článku 6, účastník 
skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 70a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 70a
Verejní obstarávatelia zavedú primerané 
postupy na monitorovanie realizácie 
a zabezpečenie kvality v súvislosti 
s plnením zákazky a uvedú tieto postupy 
vo výzve na súťaž. Elektronické verejné 
obstarávanie podporí tieto monitorovacie 
postupy s cieľom zvýšiť efektívnosť 
a transparentnosť monitorovania 
realizácie zákazky.

Or. en
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Odôvodnenie

Nedostatočné monitorovanie plnenia zákazky môže viesť k vzniku situácií, ktoré bude 
potrebné následne riešiť. V záujme čo najskoršieho objasnenia nedostatkov týkajúcich sa 
plnenia zákazky by sa malo monitorovať plnenie a realizácia zákazky.  Tým by sa zabezpečilo 
čo najefektívnejšie využívanie verejných financií. Elektronické verejné obstarávanie by sa 
mohlo využiť na predchádzanie chybám počas plnenia zákazky, ich odhaľovanie a nápravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 70b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 70b
Zákazka obsahuje jasný postup v prípade 
neplnenia povinností, ktoré sa týkajú 
vykonávania a realizácie zákaziek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 70c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 70c
Členské štáty stanovia  objektívne, 
efektívne a lacné postupy nápravy 
s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu 
účastníkov trhu zúčastniť sa na verejnom 
obstarávaní.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 70d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 70d
V prípade, že dodávateľ závažne poruší 
zmluvu alebo nedodrží stanovené 
pravidlá, verejný obstarávateľ môže voči 
nemu zaviesť sankcie s cieľom predísť 
neplneniu povinností či závažnému 
porušeniu zmluvy v súvislosti s budúcimi 
zákazkami.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť zaviesť v budúcnosti sankcie voči dodávateľom, ktorí závažne porušili zmluvu alebo 
nedodržali stanovené pravidlá, môže značne zlepšiť kultúru prideľovania verejných zákaziek 
a zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie verejných financií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Názov III – Kapitola Ia (nová) – Článok 76a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kapitola Ia
Zelené verejné obstarávanie 

Článok 76a
Pri nákupe produktov, systémov, služieb 
a budov členské štáty zabezpečia, aby 
verejné orgány nakupovali produkty, 
systémy, služby, budovy a zariadenia, a to 
najmä v oblasti IT, s vysokou úrovňou 
energetickej účinnosti, ako sa uvádza 
v prílohe III smernice o energetickej 
účinnosti, pričom sa zohľadní efektívnosť 
nákladov založená na analýze celého 
životného cyklu uvedená v článku 67. V 
prípade produktov, na ktoré sa 
nevzťahuje príloha III smernice 
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o energetickej účinnosti, sa verejné 
orgány usilujú o zohľadnenie 
energetickej účinnosti nákupov.
Členské štáty stanovia pravidlá 
uplatňovania ustanovení odseku 1 
a prílohy III smernice o energetickej 
účinnosti na verejné orgány, ktoré 
uzavreli zmluvu o lízingu alebo prenájme 
produktov, systémov a služieb, s výnimkou 
krátkodobých zmlúv, ktoré sa neobnovujú 
automaticky.
Členské štáty zabezpečia, aby verejné 
orgány v prípade verejnej súťaže na 
uzatvorenie zmlúv o poskytovaní služieb 
posúdili možnosť uzatvoriť dlhodobé 
zmluvy o energetickej hospodárnosti, ako 
sa uvádza v článku 14 písm. b) smernice 
o energetickej účinnosti.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 
smernice o energetickej účinnosti, by 
mala mať pri nákupe alebo prenájme 
súboru alebo skupiny produktov, 
systémov, služieb alebo budov celková 
energetická účinnosť prednosť pred 
energetickou účinnosťou jednotlivých 
nákupov, pričom sa zohľadňuje technická 
vhodnosť a zamýšľané využitie.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na verziu smernice o energetickej účinnosti, ktorú prijal výbor ITRE (ITRE/7/06352).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Názov III – Kapitola Ia (nová) – Článok 76b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 76b
Verejný obstarávateľ by mal mať 
primerané odborné znalosti potrebné na 
vykonanie celého postupu zeleného 
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verejného obstarávania. Členské štáty 
včas umožnia získať znalosti a zručnosti 
potrebné na vykonávanie postupov 
zeleného verejného obstarávania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 84 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty určia jeden nezávislý orgán, 
ktorý bude zodpovedný za dohľad 
a koordináciu vykonávacích činností 
(ďalej len „orgán dohľadu“). Členské 
štáty informujú Komisiu o tomto určení. 
Takémuto dohľadu podliehajú všetci 
verejní obstarávatelia.

Členské štáty zabezpečia koordináciu 
vykonávacích činností a dohľad nad nimi. 
Takémuto dohľadu podliehajú všetci 
verejní obstarávatelia.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže monitorovanie a regulácia verejného obstarávania sa už v členských štátoch 
uskutočňujú, mali by orgány poverené týmito úlohami poskytovať príslušné informácie, 
vypracovávať výročné správy a predkladať správy Komisii. V tomto období hospodárskej 
krízy je dôležité zefektívniť administratívne úlohy a účinne využívať existujúce systémy 
a verejné financie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 84 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán dohľadu je zodpovedný za tieto 
úlohy:

Príslušné orgány sú zodpovedné za tieto 
úlohy:

(a) monitorovať, ako verejní obstarávatelia, 
a najmä centrálne obstarávacie inštitúcie, 
uplatňujú pravidlá verejného obstarávania 
a príslušnú prax;

(a) monitorovať, ako verejní obstarávatelia, 
a najmä centrálne obstarávacie inštitúcie, 
uplatňujú pravidlá verejného obstarávania 
a príslušnú prax;
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(b) poskytovať verejným obstarávateľom 
právne poradenstvo k výkladu pravidiel 
a zásad verejného obstarávania a právne 
poradenstvo k uplatňovaniu pravidiel 
verejného obstarávania v konkrétnych 
prípadoch;

(b) poskytovať verejným obstarávateľom 
právne poradenstvo týkajúce sa výkladu 
pravidiel a zásad verejného obstarávania 
a uplatňovania pravidiel verejného 
obstarávania v konkrétnych prípadoch;

(c) vydávať na základe vlastnej iniciatívy 
stanoviská a usmernenia k otázkam vo 
všeobecnom záujme, ktoré sa týkajú 
výkladu a uplatňovania pravidiel verejného 
obstarávania, k opakujúcim sa otázkam 
a systémovým ťažkostiam spojeným 
s uplatňovaním pravidiel verejného 
obstarávania vzhľadom na ustanovenia 
tejto smernice a príslušnú judikatúru 
Súdneho dvora Európskej únie;

(c) vydávať na základe vlastnej iniciatívy 
stanoviská a usmernenia k otázkam 
všeobecného záujmu, ktoré sa týkajú 
výkladu a uplatňovania pravidiel verejného 
obstarávania, ako aj k opakujúcim sa 
otázkam a systémovým ťažkostiam 
spojeným s uplatňovaním pravidiel 
verejného obstarávania vzhľadom na 
ustanovenia tejto smernice a príslušnú 
judikatúru Súdneho dvora Európskej únie;

(d) zriadiť a uplatňovať komplexné 
vykonateľné systémy výstražného 
označenia na prevenciu prípadov 
podvodov, korupcie, konfliktov záujmov 
a podobných závažných nezrovnalostí pri 
obstarávaní a na ich odhaľovanie 
a primerané nahlasovanie;

(d) vytvoriť a uplatňovať komplexné 
vykonateľné systémy výstražného 
označenia na prevenciu prípadov 
podvodov, korupcie, konfliktov záujmov 
a podobných závažných nezrovnalostí pri 
obstarávaní a na ich odhaľovanie 
a primerané nahlasovanie;

(e) upriamovať pozornosť príslušných 
vnútroštátnych inštitúcií, vrátane orgánov 
auditu, na konkrétne zistené porušenia 
a systémové problémy;

(e) upriamovať pozornosť príslušných 
vnútroštátnych inštitúcií, vrátane orgánov 
auditu, na konkrétne zistené porušenia 
a systémové problémy;

(f) skúmať sťažnosti občanov a podnikov 
týkajúce sa uplatňovania pravidiel 
verejného obstarávania v konkrétnych 
prípadoch a zasielať analýzy príslušným 
verejným obstarávateľom, ktorí majú 
povinnosť zohľadniť tieto analýzy vo 
svojich rozhodnutiach, resp. v prípade 
nesplnenia odporúčaní analýzy vysvetliť 
dôvody, prečo sa analýzy nebrali do úvahy;

(f) skúmať sťažnosti občanov a podnikov 
týkajúce sa uplatňovania pravidiel 
verejného obstarávania v konkrétnych 
prípadoch a zasielať analýzy príslušným 
verejným obstarávateľom, ktorí majú 
povinnosť zohľadniť tieto analýzy vo 
svojich rozhodnutiach, resp. v prípade 
nesplnenia odporúčaní analýzy vysvetliť 
dôvody, prečo sa analýzy nebrali do úvahy;

(g) monitorovať rozhodnutia prijaté 
vnútroštátnymi súdmi a orgánmi na 
základe rozhodnutia Súdneho dvora 
Európskej únie podľa článku 267 zmluvy 
alebo zistení Európskeho dvora audítorov 
o porušeniach pravidiel Únie upravujúcich 
verejné obstarávanie, pokiaľ ide o projekty 
spolufinancované Úniou; orgán dohľadu 
nahlási Európskemu úradu pre boj proti 
podvodom každé porušenie obstarávacích 

(g) monitorovať rozhodnutia prijaté 
vnútroštátnymi súdmi a orgánmi na 
základe rozhodnutia Súdneho dvora 
Európskej únie podľa článku 267 zmluvy 
alebo zistení Európskeho dvora audítorov 
o porušeniach pravidiel Únie v oblasti 
verejného obstarávania, pokiaľ ide 
o projekty spolufinancované Úniou; orgán 
dohľadu nahlási Európskemu úradu pre boj 
proti podvodom každé porušenie postupov
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konaní Únie, ktoré sa vzťahuje na zákazky 
priamo alebo nepriamo financované 
Európskou úniou.

Únie v oblasti verejného obstarávania, 
ktoré sa vzťahuje na zákazky priamo alebo 
nepriamo financované Európskou úniou.

Úlohami uvedenými v písm. e) nie je 
dotknutý výkon práv na odvolanie podľa 
vnútroštátneho práva alebo systému 
zriadeného na základe smernice 
89/665/EHS.

Úlohami uvedenými v písm. e) nie je 
dotknutý výkon práv na odvolanie podľa 
vnútroštátneho práva alebo systému 
vytvoreného na základe smernice 
89/665/EHS.

Členské štáty oprávňujú orgán dohľadu, 
aby prevzal príslušnú jurisdikciu podľa 
vnútroštátneho práva, pokiaľ ide 
o preskúmanie rozhodnutí verejných 
obstarávateľov, keď sa počas 
monitorovacích činností a činností 
poskytovania právneho poradenstva 
vykonávaných týmto orgánom zistilo 
porušenie.

Členské štáty oprávňujú príslušné orgány
na prevzatie príslušnej jurisdikcie podľa 
vnútroštátneho práva, pokiaľ ide 
o preskúmanie rozhodnutí obstarávateľov, 
keď sa počas monitorovacích činností 
a činností poskytovania právneho 
poradenstva vykonávaných týmito orgánmi
zistilo porušenie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže monitorovanie a regulácia verejného obstarávania sa už v členských štátoch 
uskutočňujú, mali by orgány poverené týmito úlohami poskytovať príslušné informácie, 
vypracovávať výročné správy a predkladať správy Komisii. V tomto období hospodárskej 
krízy je dôležité zefektívniť administratívne úlohy a účinne využívať existujúce systémy 
a verejné financie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 84 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby tým boli dotknuté všeobecné 
postupy a pracovné metódy, ktoré Komisia 
zriadila pre svoju komunikáciu a kontakty 
s členskými štátmi, orgán dohľadu 
funguje ako osobitné kontaktné miesto pre 
Komisiu, keď monitoruje uplatňovanie 
práva Únie a vykonávanie rozpočtu 
poskytnutého Úniou na základe článku 17 
Zmluvy o Európskej únii a článku 317 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Komisii oznámi akékoľvek porušenie tejto 

Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné 
postupy a pracovné metódy, ktoré Komisia 
zaviedla pre svoju komunikáciu a kontakty 
s členskými štátmi, fungujú príslušné 
orgány ako osobitné kontaktné miesto pre 
Komisiu, keď monitoruje uplatňovanie 
práva Únie a vykonávanie rozpočtu 
poskytnutého Úniou na základe článku 17 
Zmluvy o Európskej únii a článku 317 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Komisii oznámia akékoľvek porušenie 
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smernice pri obstarávacích konaniach na 
zadanie zákaziek priamo alebo nepriamo 
financovaných Úniou.

tejto smernice pri postupoch verejného 
obstarávania na zadanie zákaziek priamo 
alebo nepriamo financovaných Úniou.

Komisia môže najmä previesť na orgán 
dohľadu riešenie jednotlivých prípadov, 
keď sa zákazka ešte neuzavrela alebo keď 
sa ešte stále môže uskutočniť 
preskúmanie. Orgánu dohľadu môže 
zveriť aj monitorovacie činnosti, ktoré sú 
potrebné na zaistenie vykonávania 
opatrení, ktoré členské štáty musia 
vykonať s cieľom napraviť porušenie 
pravidiel a zásad Únie upravujúcich 
verejné obstarávanie, ktoré zistila 
Komisia.
Komisia môže od orgánu dohľadu 
vyžadovať, aby zanalyzoval údajné 
porušenia pravidiel Únie upravujúcich 
verejné obstarávanie týkajúce sa projektov 
spolufinancovaných z rozpočtu Únie. 
Komisia môže orgánu dohľadu zveriť 
následné kontroly určitých prípadov 
a zaistenie toho, aby príslušné 
vnútroštátne orgány, ktoré budú mať 
povinnosť riadiť sa jej pokynmi, vyvodili 
z porušení pravidiel Únie upravujúcich 
verejné obstarávanie týkajúcich sa 
spolufinancovaných projektov príslušné 
dôsledky.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže monitorovanie a regulácia verejného obstarávania sa už v členských štátoch 
uskutočňujú, mali by orgány poverené týmito úlohami poskytovať príslušné informácie, 
vypracovávať výročné správy a predkladať správy Komisii. V tomto období hospodárskej 
krízy je dôležité zefektívniť administratívne úlohy a účinne využívať existujúce systémy 
a verejné financie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 84 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vyšetrovacie a presadzovacie činnosti, 
ktoré orgán dohľadu vykonáva na 
zaistenie toho, aby rozhodnutia verejných 
obstarávateľov boli v súlade s touto 
smernicou a zásadami zmluvy, 
nenahrádzajú alebo neprejudikujú 
inštitucionálnu úlohu Komisie ako 
strážkyne zmluvy. Keď sa Komisia 
rozhodne previesť riešenie konkrétneho 
prípadu podľa odseku 4, zachováva si 
právo zasahovať v súlade s právomocami, 
ktoré jej boli zverené zmluvou.

Vyšetrovanie a presadzovanie, ktoré 
príslušné orgány vykonávajú na zaistenie 
toho, aby boli rozhodnutia verejných 
obstarávateľov v súlade s touto smernicou 
a zásadami zmluvy, nenahrádzajú ani
neprejudikujú inštitucionálnu úlohu 
Komisie ako strážkyne zmluvy. Keď sa 
Komisia rozhodne previesť riešenie 
konkrétneho prípadu podľa odseku 4, 
zachováva si právo zasahovať v súlade 
s právomocami, ktoré jej boli zverené 
zmluvou.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže monitorovanie a regulácia verejného obstarávania sa už v členských štátoch 
uskutočňujú, mali by orgány poverené týmito úlohami poskytovať príslušné informácie, 
vypracovávať výročné správy a predkladať správy Komisii. V tomto období hospodárskej 
krízy je dôležité zefektívniť administratívne úlohy a účinne využívať existujúce systémy 
a verejné financie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 84 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Verejní obstarávatelia zašlú 
vnútroštátnemu orgánu dohľadu plné 
znenia všetkých uzatvorených zákaziek 
s hodnotou rovnajúcou sa alebo 
presahujúcou:

Verejní obstarávatelia poskytnú príslušným 
orgánom úplné znenie všetkých 
uzatvorených zákaziek s hodnotou 
rovnajúcou sa alebo presahujúcou:

(a) 1 000 000 EUR v prípade verejných 
zákaziek na dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služieb;

(a) 1 000 000 EUR v prípade verejných 
zákaziek na dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služieb;

(b) 10 000 000 EUR v prípade verejných (b) 10 000 000 EUR v prípade verejných 
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zákaziek na uskutočnenie prác. zákaziek na uskutočnenie prác.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže monitorovanie a regulácia verejného obstarávania sa už v členských štátoch 
uskutočňujú, mali by orgány poverené týmito úlohami poskytovať príslušné informácie, 
vypracovávať výročné správy a predkladať správy Komisii. V tomto období hospodárskej 
krízy je dôležité zefektívniť administratívne úlohy a účinne využívať existujúce systémy 
a verejné financie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 84 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby tým boli dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 
prístupu k informáciám a v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a právnymi predpismi EÚ o ochrane 
údajov, orgán dohľadu na základe 
písomnej žiadosti bezplatne poskytne 
neobmedzený a úplný priamy prístup 
k uzatvoreným zákazkám podľa odseku 6. 
Prístup k určitým častiam zákaziek sa 
môže zamietnuť, ak by ich uverejnenie 
bránilo presadeniu práva, alebo bolo inak 
v rozpore s verejným záujmom, ak by 
škodilo oprávneným obchodným záujmom 
hospodárskych subjektov, či už verejných, 
alebo súkromných, alebo by mohlo brániť 
spravodlivej hospodárskej súťaži medzi 
nimi.

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
právne predpisy týkajúce sa prístupu 
k informáciám, a v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a právnymi predpismi 
EÚ o ochrane údajov poskytnú príslušné 
orgány na základe písomnej žiadosti 
bezplatne neobmedzený a úplný priamy 
prístup k uzatvoreným zákazkám podľa 
odseku 6. Prístup k určitým častiam 
zákaziek sa môže zamietnuť, ak by ich 
uverejnenie bránilo presadeniu práva, alebo 
bolo inak v rozpore s verejným záujmom, 
ak by škodilo oprávneným obchodným 
záujmom hospodárskych subjektov, či už 
verejných, alebo súkromných, alebo by 
mohlo brániť spravodlivej hospodárskej 
súťaži medzi nimi.

Prístup k častiam, ktoré sa môžu zverejniť, 
sa poskytuje v rámci primeraného 
časového obdobia a najneskôr 45 dní od 
dátumu požiadania.

Prístup k častiam, ktoré sa môžu zverejniť, 
sa poskytuje v rámci primeranej lehoty
a najneskôr 45 dní od dátumu požiadania.

Žiadatelia podávajúci žiadosť o prístup 
k zákazke nemusia preukázať žiadny 
priamy alebo nepriamy záujem súvisiaci 
s danou zákazkou. Príjemca informácií by 
mal mať možnosť ich zverejniť.

Žiadatelia podávajúci žiadosť o prístup 
k zákazke nemusia preukázať žiadny 
priamy alebo nepriamy záujem súvisiaci 
s danou zákazkou. Príjemca informácií by 
mal mať možnosť ich zverejniť.
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Or. en

Odôvodnenie

Keďže monitorovanie a regulácia verejného obstarávania sa už v členských štátoch 
uskutočňujú, mali by orgány poverené týmito úlohami poskytovať príslušné informácie, 
vypracovávať výročné správy a predkladať správy Komisii. V tomto období hospodárskej 
krízy je dôležité zefektívniť administratívne úlohy a účinne využívať existujúce systémy 
a verejné financie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 84 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zhrnutie všetkých činností, ktoré orgán 
dohľadu vykonáva v súlade s odsekmi 1 
až 7, sa zahŕňa do výročnej správy 
uvedenej v odseku 2.

Zhrnutie všetkých činností, ktoré príslušné 
orgány vykonávajú v súlade s odsekmi 1 
až 7, sa zahŕňa do výročnej správy 
uvedenej v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže monitorovanie a regulácia verejného obstarávania sa už v členských štátoch 
uskutočňujú, mali by orgány poverené týmito úlohami poskytovať príslušné informácie, 
vypracovávať výročné správy a predkladať správy Komisii. V tomto období hospodárskej 
krízy je dôležité zefektívniť administratívne úlohy a účinne využívať existujúce systémy 
a verejné financie.


