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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Stanovisko spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

1.1 – Všeobecné úvahy

Počas rokovaní o revízii Dohody WTO o vládnom obstarávaní, ako aj v rámci rokovaní 
o voľnom obchode zaujímala EÚ vždy priaznivý postoj k otvoreniu medzinárodných trhov 
verejného obstarávania na základe zásad rovnakého zaobchádzania, transparentnosti 
a reciprocity1. Podobná miera otvorenosti, aká sa presadzuje na európskej úrovni, však nemá 
u väčšiny tretích krajín podporu. V dôsledku prehĺbenia hospodárskej krízy mnohé krajiny 
prijímajú protekcionistické opatrenia, ktorých cieľom je, aby sa prístup na vnútroštátne trhy 
vládneho obstarávania uzavrel pre uchádzačov z iných krajín2.

Asymetria, ktorú konštatovala Komisia na trhu verejného obstarávania, spôsobuje európskym 
podnikom stratu vo výške približne 12 miliónov EUR, a to najmä v odvetviach, v ktorých 
dosahujú vynikajúce výsledky3. Ak by však trhy verejného obstarávania boli rovnocenne 
prístupné aj pre podniky EÚ, vytvorilo by sa zhruba 180 000 pracovných miest.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto vyjadruje súhlas so všeobecným cieľom 
návrhu zameraným na posilnenie rokovacej pozície EÚ, pokiaľ ide o prístup európskeho 
tovaru a európskych služieb na trhy tretích krajín. Význam zásady reciprocity bol okrem 
iného viackrát zdôraznený tak na zasadnutiach Európskej rady4, ako aj zo strany Európskeho
parlamentu5.

Hlavné zmeny

Spravodajca považuje za vhodné, aby sa v záujme zabezpečenia jednotného a uceleného 
uplatňovania právnych predpisov pristúpilo k sprísneniu niektorých ustanovení a aby sa 
zjednodušil obsah textu, pretože inak by mohlo dochádzať k nejednoznačným výkladom.

                                               
1 Pre podrobnejšie informácie pozri: Európsky parlament, GR Expo (2012): Verejné obstarávanie 
v medzinárodnom obchode (Public procurement in international trade), s. 10 – 11.
2 Napr. v Číne boli do článku 10 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bol prijatý v roku 2013, vložené 
ustanovenia o uprednostňovaní miestnych výrobkov (buy local). Takúto protekcionistickú politiku pekinská 
vláda ďalej posilnila v roku 2007 zavedením dvoch dekrétov, ktoré obmedzujú možnosť obstarávania v prípade 
zahraničného tovaru. V Spojených štátoch boli nedávno v rámci tzv. American Recovery and Reinvestment Act 
ďalej posilnené protekcionistické opatrenia zavedené približne pred 70 rokmi po prepuknutí veľkej hospodárskej 
krízy, ktoré vyzývajú kupovať americký tovar (buy American). Brazílska vláda novelizovala svoj zákon 
o obstarávaní v roku 2010, pričom zaviedla ustanovenia, na základe ktorých si môžu obstarávatelia vyhradiť 
25 % maržu na tovar a služby vyrobené úplne alebo čiastočne v Brazílii. Pozri: Európsky parlament, GR Expo 
(2012): Verejné obstarávanie v medzinárodnom obchode (Public procurement in international trade), s. 22 – 30. 
Pozri tiež: Európska komisia (2012): Hodnotenie vplyvu návrhu nariadenia, s. 10 – 14.
3 Ide predovšetkým o železničné a stavebné odvetvie. Pozri Hodnotenie vplyvu Európskej komisie: SWD(2012) 
57 final.
4 Pozri závery zasadnutia Európskej rady zo 16. septembra 2010 a z 29. júna 2012.
5 Pozri uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. mája 2011 o rovnakom prístupe na trhy verejného sektora v EÚ a 
v tretích krajinách a o revízii právneho rámca v oblasti verejného obstarávania vrátane koncesií 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//SK).
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Hlavné zmeny zahrnuté v návrhu stanoviska sa týkajú zaobchádzania s tovarom a službami 
nepatriacimi do režimu medzinárodných záväzkov (článok 6 návrhu nariadenia). Z tohto 
hľadiska považuje spravodajca za nevyhnutné, aby sa na jednej strane zefektívnili postupy 
a na druhej strane rozšíril rozsah pôsobnosti, ktorý sa v súčasnosti obmedzuje len na zákazky 
presahujúce stanovenú prahovú hodnotu.

Spravodajca navrhuje, aby sa postup rozdelil do dvoch mechanizmov v závislosti 
od jednotlivých uplatniteľných prahových hodnôt:

 V prvom prípade majú verejní obstarávatelia/obstarávatelia právo vylúčiť z postupov 
zadávania zákaziek ponuky, ktoré zahŕňajú tovar alebo služby s pôvodom mimo Únie, 
ak hodnota tovaru alebo služieb nepatriacich do režimu medzinárodných záväzkov 
presahuje 50 % celkovej hodnoty tovaru a služieb, ktoré sú predmetom ponuky1. 

 V rámci druhého mechanizmu Komisia v prípade zákaziek s hodnotou najmenej 
5 000 000 EUR posúdi, či schváli návrh verejných obstarávateľov/obstarávateľov 
na vylúčenie uchádzačov z tretích krajín.

Pokiaľ ide o postoj k ponukám s neobvykle nízkou cenou, spravodajca vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že Komisia nenavrhla žiadne konkrétne a ambiciózne opatrenia, ako okrem iného 
požadoval Parlament2. Vzhľadom na to považuje spravodajca za potrebné stanoviť, aby 
obstarávateľské subjekty, ktoré majú v úmysle prijať ponuku s neobvykle nízkou cenou, boli 
povinné o tomto rozhodnutí písomne informovať ostatných uchádzačov.

Popri hlavných uvedených zmenách sú navrhované ďalšie zmeny, ktorých cieľom je 
sprísnenie, automatizácia a urýchlenie uplatňovania ustanovení. Týka sa to najmä možnosti 
konzultácií s tretími krajinami (článok 9) a právomoci Komisie prijať reštriktívne opatrenia 
podľa článku 10. V tomto ohľade sa spravodajca domnieva, že k neuplatneniu prípadného 
vylúčenia uchádzačov z tretích krajín by malo dôjsť až po tom, ako daná tretia krajina 
v značnej miere rozšírila a uľahčila prístup uchádzačov pochádzajúcich z EÚ na svoj trh 
verejného obstarávania. Zároveň by malo byť prijímanie dočasných reštriktívnych opatrení 
zo strany Komisie automatické3, ak Komisia na základe preskúmania a po uskutočnení 
konzultácií s príslušnou treťou krajinou zistí, že reciprocita pri otvorenosti trhu medzi Úniou a 
príslušnou treťou krajinou je nedostatočná.

S cieľom zamedziť prípadným medzerám vo výklade sa spravodajca domnieva, že je 
nevyhnutné, aby sa obmedzili výnimky povolené podľa článku 13. V jednom 
z pozmeňujúcich návrhov sa preto ruší možnosť, na základe ktorej obstarávateľské subjekty 
mohli rozhodnúť o tom, že neuplatnia reštriktívne opatrenia podľa článku 10 v prípade, že by 
                                               
1 V takomto prípade Komisia posúdi vylúčenie ponuky a v prípade, že nesúhlasí s rozhodnutím príslušných 
vnútroštátnych orgánov, oznámi svoj nesúhlas do troch týždňov.
2 V odseku 4 uznesenia Európskeho parlamentu zo 4. mája 2011 o rovnakom prístupe na trhy 
verejného sektora v EÚ a v tretích krajinách a o revízii právneho rámca v oblasti verejného 
obstarávania vrátane koncesií sa uvádza:  „vyzýva Komisiu, aby prehodnotila problémy 
spojené s mimoriadne nízkymi ponukami a aby navrhla vhodné riešenia“.
3 Z dôvodu právnej konzistentnosti považuje spravodajca za vhodné, aby sa rovnaká miera automatickosti 
stanovila v prípade zrušenia alebo pozastavenia reštriktívnych opatrení, ktoré sa musia prestať uplatňovať po 
tom, ako Komisia overí, že už neexistujú dôvody, ktoré odôvodňovali ich prijatie (nedostatočná reciprocita).
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viedli k neprimeranému zvýšeniu ceny zákazky a nákladov na zákazku. V súlade s tým, čo 
bolo uvedené v súvislosti s ponukami s neobvykle nízkou cenou, sa spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko domnieva, že kvalita a udržateľnosť predstavujú oprávnené 
náklady.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa článku 206 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) má vytvorením 
colnej únie Únia v spoločnom záujme 
prispievať k harmonickému rozvoju 
svetového obchodu, postupnému 
zrušovaniu obmedzení medzinárodného 
obchodu a k priamym zahraničným 
investíciám, ako aj k znižovaniu colných a 
iných prekážok.

(2) Podľa článku 206 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) má vytvorením 
colnej únie Únia v spoločnom záujme 
prispievať k harmonickému rozvoju 
svetového obchodu, postupnému 
zrušovaniu obmedzení medzinárodného 
obchodu a k priamym zahraničným 
investíciám, ako aj k znižovaniu colných a 
iných prekážok. Pri plnení týchto úloh 
a v súlade s článkom 32 ZFEÚ Únia 
vychádza z potreby podporovať obchod 
medzi členskými štátmi a tretími 
krajinami.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Amendmento

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

(5) V kontexte Svetovej obchodnej 
organizácie a prostredníctvom svojich 
dvojstranných vzťahov Únia obhajuje 
ambiciózne otvorenie medzinárodných 
trhov verejného obstarávania Únie a jej 
obchodných partnerov v duchu reciprocity, 
transparentnosti, rovnakého 
zaobchádzania a vzájomného prospechu.
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Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Mnohé tretie krajiny sa zdráhajú otvoriť 
svoje trhy verejného obstarávania 
medzinárodnej hospodárskej súťaži alebo 
otvoriť tieto trhy viac než doteraz. V 
dôsledku toho hospodárske subjekty Únie 
čelia reštriktívnym postupom obstarávania 
v prípade mnohých obchodných partnerov 
Únie. Výsledkom týchto reštriktívnych 
postupov obstarávania je strata 
významných obchodných príležitostí.

(6) Mnohé tretie krajiny sa zdráhajú otvoriť 
svoje trhy verejného obstarávania 
medzinárodnej hospodárskej súťaži alebo 
otvoriť tieto trhy viac než doteraz. Túto 
neochotu ešte viac prehĺbila súčasná 
hospodárska kríza, ktorá priviedla rôzne 
tretie krajiny k prijímaniu 
protekcionistických politík a politík na 
ochranu vlastného trhu v neprospech 
zahraničných hospodárskych subjektov.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) V dôsledku zatvorenia trhov tretích 
krajín musia hospodárske subjekty Únie 
čeliť reštriktívnym postupom 
obstarávania v prípade mnohých krajín, 
ktoré sú obchodnými partnermi Únie. 
Výsledkom týchto reštriktívnych postupov 
obstarávania je strata významných 
obchodných príležitostí, najmä 
v železničnom, stavebnom a textilnom 
odvetví a v odvetví špičkových technológií.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a smernica Európskeho 

(7) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a smernica Európskeho 
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parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby obsahujú iba niekoľko 
ustanovení týkajúcich sa vonkajšieho 
rozmeru politiky verejného obstarávania 
Únie, najmä články 58 a 59 smernice 
2004/17/ES. Tieto ustanovenia majú však 
iba obmedzený rozsah pôsobnosti a vinou 
nedostatočného usmernenia ich verejní 
obstarávatelia nie veľmi uplatňujú.

parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby obsahujú iba niekoľko 
ustanovení týkajúcich sa vonkajšieho 
rozmeru politiky verejného obstarávania 
Únie, najmä články 58 a 59 smernice 
2004/17/ES. Tieto ustanovenia sa však 
obmedzujú na obstarávanie v sektore 
verejnoprospešných služieb a rozsah ich 
pôsobnosti je príliš úzky na to, aby mali 
podstatný vplyv na rokovania o prístupe 
na trh.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 207 ZFEÚ sa 
spoločná obchodná politika v oblasti 
verejného obstarávania zakladá na 
jednotných zásadách.

(8) V súlade s článkom 207 ZFEÚ sa 
spoločná obchodná politika v oblasti 
verejného obstarávania zakladá na 
jednotných zásadách. V tejto súvislosti je 
nevyhnutné, aby Únia posilnila svoju 
rokovaciu schopnosť a na základe svojho 
primárneho a sekundárneho práva tak 
zlepšila prístup na verejné trhy tretích 
krajín.

Pozmeňujúci návrh 7
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 EUR z postupov verejného 

(12) Je nevyhnutné, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia v zmysle 
smerníc [2004/17/ES, 2004/18/ES a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
[….] z [….]….o udeľovaní koncesií] mohli 
vylúčiť z postupov verejného obstarávania 
ponuky, ktoré zahŕňajú tovar a/alebo 
služby s pôvodom mimo Únie, keď 
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obstarávania vylúčili tovary a služby, na 
ktoré sa nevzťahujú medzinárodné 
záväzky prijaté Európskou úniou.

hodnota tovaru alebo služieb nepatriacich 
do režimu medzinárodných záväzkov 
presahuje 50 % celkovej hodnoty tovaru 
alebo služieb.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na účel transparentnosti by verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia, ktorí 
zamýšľajú uplatniť svoju právomoc v 
súlade s týmto nariadením a vylúčiť 
ponuky obsahujúce tovary a/alebo služby 
s pôvodom mimo Európskej únie, v 
ktorých hodnota tovarov alebo služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
tohto tovaru alebo služieb, z postupov 
verejného obstarávania, o tom mali 
informovať hospodárske subjekty v 
oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania uverejnenom v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom umožniť, aby o akomkoľvek 
vylúčení tovarov a služieb tretej krajiny, na 
ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky 
Únie, rozhodla Komisia, by verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali oznámiť 
Komisii svoj zámer vylúčiť takéto tovary a 
služby, pričom použijú štandardný 
formulár, ktorý obsahuje dostatok 
informácií na to, aby Komisia mohla 
rozhodnúť.

(14) S cieľom umožniť, aby Komisia 
posúdila akékoľvek vylúčenie tovarov a
služieb tretej krajiny, na ktoré sa 
nevzťahujú medzinárodné záväzky Únie, 
by verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
mali oznámiť Komisii svoj zámer vylúčiť 
takéto tovary a služby, pričom použijú 
štandardný formulár, ktorý obsahuje 
dostatok informácií na to, aby Komisia 
mohla rozhodnúť.
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Pozmeňujúci návrh 10
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 
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.

(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 
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.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Pri posudzovaní, či existuje 
nedostatočná reciprocita, by Komisia 
mala preskúmať, do akej miery sa 
zákonmi o verejnom obstarávaní 
príslušnej krajiny zaisťuje 
transparentnosť v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
verejného obstarávania a predchádza 
akejkoľvek diskriminácii proti tovarom, 
službám a hospodárskym subjektom Únie. 
Okrem toho by sa malo preskúmať, do 
akej miery verejné orgány a/alebo 
jednotliví obstarávatelia uplatňujú alebo 

vypúšťa sa
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prijímajú diskriminačné postupy proti 
tovarom, službám a hospodárskym 
subjektom Únie.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na skutočnosť, že prístup 
tovarov a služieb tretej krajiny na trh 
verejného obstarávania Únie patrí do 
rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej 
politiky, členské štáty alebo ich verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia by nemali 
mať možnosť obmedzovať prístup 
tovarov alebo služieb tretej krajiny do 
svojich postupov verejného obstarávania 
inými opatreniami, než sú stanovené v 
tomto nariadení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 13
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 
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 

(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 
krajiny podľa 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, 
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medzinárodného obchodu, najmä tých, 
ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej 
obchodnej organizácie.

ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej 
obchodnej organizácie.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Je nevyhnutné, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali prístup k 
sortimentu vysoko kvalitných výrobkov, 
ktoré spĺňajú ich požiadavky týkajúce sa 
obstarávania, a to za konkurencieschopné 
ceny. Preto by verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali mať 
možnosť zrušiť opatrenia obmedzujúce 
prístup tovaru a služieb nespadajúcich pod 
režim medzinárodných záväzkov, ak nie je 
k dispozícii tovar a služby Únie a/alebo 
tovar a služby spadajúce pod režim 
medzinárodných záväzkov, ktoré by 
vyhovovali požiadavkám verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa týkajúcim sa 
ochrany verejných potrieb, napríklad 
zdravia a verejnej bezpečnosti, alebo by 
uplatňovanie opatrenia viedlo k 
neprimeranému zvýšeniu ceny alebo 
nákladov zákazky.

(24) Je nevyhnutné, aby verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali prístup k 
sortimentu vysoko kvalitných výrobkov, 
ktoré spĺňajú ich požiadavky týkajúce sa 
obstarávania, a to za konkurencieschopné 
ceny. Preto by verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia mali mať 
možnosť zrušiť opatrenia obmedzujúce 
prístup tovaru a služieb nepatriacich do 
režimu medzinárodných záväzkov, ak nie 
je k dispozícii tovar a služby Únie a/alebo 
tovar a služby patriace do režimu 
medzinárodných záväzkov, ktoré by 
vyhovovali požiadavkám verejného 
obstarávateľa/obstarávateľa týkajúcim sa 
ochrany verejných potrieb, napríklad 
zdravia a verejnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zaobchádzanie s tovarmi a službami 
spadajúcimi a nespadajúcimi pod režim 

medzinárodných záväzkov, ponuky 
s neobvykle nízkou cenou

Zaobchádzanie s tovarom a službami 
patriacimi a nepatriacimi do režimu 

medzinárodných záväzkov
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Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zaobchádzanie s tovarmi a službami 
spadajúcimi pod režim medzinárodných 

záväzkov

Všeobecné ustanovenia

Pri zadávaní zákaziek na vykonanie 
stavebných prác a/alebo zákaziek na dielo, 
na dodávky tovaru alebo poskytovanie 
služieb verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia zaobchádzajú 
s tovarmi a službami spadajúcimi pod 
režim medzinárodných záväzkov rovnako 
ako s tovarmi a službami s pôvodom 
v Európskej únii.

1. Pri zadávaní zákaziek na vykonanie 
stavebných prác a/alebo zákaziek na dielo, 
na dodávky tovaru alebo poskytovanie 
služieb verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia zaobchádzajú 
s tovarmi a službami spadajúcimi pod 
režim medzinárodných záväzkov rovnako 
ako s tovarmi a službami s pôvodom 
v Európskej únii.

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 tovarmi a službami s pôvodom 
v nasledujúcich triedach tretích krajín sa 
zaobchádza ako s tovarmi a službami 
spadajúcimi pod režim medzinárodných 
záväzkov:

(a) najmenej rozvinuté krajiny uvedené v 
prílohe I k nariadeniu (ES) č. 732/2008;
(b) krajiny, ktoré Svetová banka v troch 
po sebe idúcich rokoch klasifikovala ako 
krajiny s nízkymi príjmami.
2. Členské štáty alebo ich verejní 
obstarávatelia/obstarávatelia 
neobmedzujú prístup tovaru alebo služieb 
nepatriacich do režimu medzinárodných 
záväzkov k postupom verejného 
obstarávania inak než opatreniami 
ustanovenými v tomto nariadení.
3. Tovar a služby nepatriace do režimu 
medzinárodných záväzkov môžu 
podliehať reštriktívnym opatreniam 
prijatým Komisiou v súlade s pravidlami 
uvedenými v článkoch 10 a 11.
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Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Pravidlá prístupu na trh pre tovary 

a služby nespadajúce pod režim 
medzinárodných záväzkov

Tovary a služby nespadajúce pod režim 
medzinárodných záväzkov môžu 
podliehať reštriktívnym opatreniam 
prijatým Komisiou:
a) na žiadosť jednotlivých obstarávateľov 
podľa pravidiel ustanovených v článku 6,
b) podľa pravidiel ustanovených 
v článkoch 10 a 11.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Splnomocnenie verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov na 

vylúčenie ponúk obsahujúcich tovary
a služby nespadajúce pod režim

medzinárodných záväzkov

Vylúčenie ponúk zahŕňajúcich tovar a 
služby nepatriace do režimu 
medzinárodných záväzkov

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 

Verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
môžu vylúčiť z postupov zadávania 
verejných zákaziek ponuky zahŕňajúce 
tovar alebo služby s pôvodom mimo Únie, 
ak hodnota tovaru alebo služieb 
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postupov zadávania verejných zákaziek 
majú vylúčiť ponuky zahŕňajúce tovar 
alebo služby s pôvodom mimo Únie, ak 
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.

nepatriacich do režimu medzinárodných 
záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty 
tovarov alebo služieb, ktoré tvoria ponuku, 
a to za ďalej uvedených podmienok. 

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
majú v úmysle požiadať o vylúčenie 
ponúk z postupov zadávania verejných 
zákaziek na základe odseku 1, uvedú túto 
skutočnosť v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, ktoré uverejnia v 
súlade s článkom 35 smernice 2004/18/ES 
alebo podľa článku 42 smernice 
2004/17/ES alebo článku 26 smernice 
o udeľovaní koncesií.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
dostanú ponuky, ktoré spĺňajú podmienky 
podľa odseku 1, pre ktoré majú v úmysle 
požiadať o vylúčenie ponuky z uvedeného 
dôvodu, oznámia to Komisii. Počas 
postupu oznamovania verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ môže pokračovať 
vo svojej analýze ponúk.

3. Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
dostanú ponuky, ktoré spĺňajú podmienky 
podľa odseku 1, pre ktoré majú v úmysle 
požiadať o vylúčenie ponuky z uvedeného 
dôvodu, do jedného týždňa to oznámia 
Komisii. Počas postupu oznamovania 
verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže 
pokračovať vo svojej analýze ponúk.
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Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Verejní obstarávatelia/obstarávatelia, 
ktorí vylúčili ponuky podľa odseku 1, 
uvedú túto skutočnosť v oznámení 
o výsledku verejného obstarávania, ktoré 
uverejnia podľa článku 35 smernice 
2004/18/ES, článku 42 smernice 
2004/17/ES alebo článku 27 smernice 
o udeľovaní koncesií. Komisia prijme 
vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú 
štandardné formuláre na oznámenia 
o výsledku verejného obstarávania. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 17 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. 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.

Pozmeňujúci návrh 24
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 

vypúšťa sa
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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.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa 
odseku 3 Komisia schváli zamýšľané 
vylúčenie ponuky v týchto prípadoch:

vypúšťa sa

(a) ak medzinárodná dohoda týkajúca sa 
prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, v ktorej majú 
dané tovary a/alebo služby pôvod, 
obsahuje pri týchto tovaroch a/alebo 
službách, v prípade ktorých je navrhnuté 
vylúčenie, výslovné vyhradenie prístupu 
na trh prijaté Úniou,
(b) keď dohoda uvedená v písmene a) 
neexistuje a tretia krajina naďalej 
uplatňuje pri obstarávaní reštriktívne 
opatrenia, ktoré vedú k nedôslednej 
týkajúcej sa otvárania trhu medzi Úniou 
a dotknutou treťou krajinou.
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.
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Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa 
odseku 3 Komisia neschváli zamýšľané 
vylúčenie ponuky, ak by sa tým porušili 
medzinárodne dohodnuté záväzky Únie 
týkajúce sa prístupu na trh.

Pozmeňujúci návrh 26
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 
praktiky proti tovarom, službám a 
hospodárskym subjektom Únie.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 3 si Komisia vypočuje dotknutého 
uchádzača alebo dotknutých uchádzačov. 

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Verejní obstarávatelia/obstarávatelia, 
ktorí vylúčili ponuky podľa odseku 1, 
uvedú túto skutočnosť v oznámení 
o výsledku verejného obstarávania, ktoré 
uverejnia podľa článku 35 smernice 
2004/18/ES, článku 42 smernice 
2004/17/ES alebo článku 27 smernice 
o udeľovaní koncesií. Komisia prijme 
vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú 
štandardné formuláre na oznámenia 
o výsledku verejného obstarávania. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 17 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 29
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.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Posúdenie vylúčenia ponúk zahŕňajúcich 

tovar a služby nepatriace do režimu 
medzinárodných záväzkov

1. Komisia posúdi rozhodnutie verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov týkajúce 
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sa vylúčenia ponúk zahŕňajúcich tovar 
alebo služby s pôvodom mimo Únie 
z postupov zadávania verejnej zákazky 
v zmysle článku 6 ods. 1.
Na účely posúdenia Komisia overí najmä:
(a) či verejní obstarávatelia/obstarávatelia 
správne vykladajú kritériá uvedené 
v článku 6 ods. 1;
(b) či sa vylúčením neporušujú záväzky 
Únie týkajúce sa prístupu na trh, ktoré 
prijala v medzinárodných dohodách.
2. V prípade, že Komisia príslušné 
vylúčenie neschváli , oznámi svoj 
nesúhlas verejným 
obstarávateľom/obstarávateľom v lehote 
troch týždňov, ktorá začína plynúť prvým 
pracovným dňom nasledujúcim po dni, 
keď dostane oznámenie uvedené v článku 
6 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6b
Schválenie vylúčenia ponúk zahŕňajúcich 
tovar alebo služby nepatriace do režimu 
medzinárodných záväzkov v prípade 
zákaziek s odhadovanou hodnotou 
najmenej 5 000 000 EUR
Komisia posúdi rozhodnutie verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov týkajúce 
sa vylúčenia ponúk zahŕňajúcich tovar 
alebo služby s pôvodom mimo Únie 
v prípade zákaziek s odhadovanou 
hodnotou najmenej 5 000 000 EUR 
z postupov zadávania verejných zákaziek 
v zmysle článku 6 ods. 1.
Komisia schváli zamýšľané vylúčenie 
ponuky v týchto prípadoch:
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(a) ak medzinárodná dohoda týkajúca sa 
prístupu na trh verejného obstarávania 
medzi Úniou a krajinou, v ktorej majú 
dané tovary a/alebo služby pôvod, 
obsahuje pri týchto tovaroch a/alebo 
službách, v prípade ktorých je navrhnuté 
vylúčenie, výslovné vyhradenie prístupu 
na trh prijaté Úniou,
(b) keď dohoda uvedená v písmene a) 
neexistuje a tretia krajina naďalej 
uplatňuje pri obstarávaní reštriktívne 
opatrenia, ktoré vedú k nedôslednej 
týkajúcej sa otvárania trhu medzi Úniou 
a dotknutou treťou krajinou.
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.
Komisia neschváli zamýšľané vylúčenie 
ponuky, ak by sa tým porušili záväzky 
Únie týkajúce sa prístupu na trh, ktoré 
prijala v medzinárodných dohodách.
3. Pri posudzovaní, či existuje nedôsledná 
reciprocita, Komisia preskúma tieto 
otázky:
(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 
praktiky proti tovarom, službám a 
hospodárskym subjektom Únie.
4. Komisia prijme v lehote dvoch 
mesiacov, ktorá začína plynúť prvým 
pracovným dňom nasledujúcim po dni, 
keď dostane oznámenie, vykonávacie akty 
týkajúce sa schválenia alebo neschválenia 
zamýšľaného vylúčenia ponuky. Tieto 
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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.
5. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 4 si Komisia vypočuje uchádzača 
alebo uchádzačov a verejných 
obstarávateľov/obstarávateľov.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
nemusí informácie poskytnúť, ak by ich 
zverejnenie bránilo presadzovaniu práva, 
alebo ak by bolo iným spôsobom v rozpore 
s verejným záujmom, alebo by spôsobilo 
ujmu oprávneným obchodným záujmom 
verejných alebo súkromných 
hospodárskych subjektov, alebo by mohlo 
brániť spravodlivej hospodárskej súťaži 
medzi týmito subjektmi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prihliadne najmä na to, či počet 
zamýšľaných vylúčení ponúk bol 
schválený podľa článku 6 ods. 3 tohto 
nariadenia.

Komisia prihliadne najmä na to, či počet 
zamýšľaných vylúčení ponúk bol 
schválený podľa článku 6a ods. 4 tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 34
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.

2. Vyšetrovanie uvedené v odseku 1 sa 
vykonáva na základe kritérií ustanovených 
v článku 6b ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh 35
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, 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.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď v dôsledku vyšetrovania externého 
obstarávania Komisia dospeje k záveru, že 
dotknutá tretia krajina neuplatňuje 
údajné reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania, prijme rozhodnutie, ktorým 
sa vyšetrovanie skončí. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 17 ods.
2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď v dôsledku vyšetrovania externého 
obstarávania Komisia dospeje k záveru, že 
dotknutá tretia krajina neuplatňuje 
údajné reštriktívne opatrenia týkajúce sa 
obstarávania, prijme rozhodnutie, ktorým 
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sa vyšetrovanie skončí. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 
2.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď výsledkom vyšetrovania je zistenie, že 
tretia krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, 
Komisia ju pozve, ak to pokladá z 
hľadiska záujmu Únie za opodstatnené,
na konzultácie so zreteľom na cieľ zaistiť, 
aby sa hospodárske subjekty, tovary a 
služby Únie mohli zúčastňovať na 
postupoch verejného obstarávania na 
zadávanie verejných zákaziek v uvedenej 
krajine za rovnakých podmienok, aké sa 
poskytujú vnútroštátnym hospodárskym 
subjektom, tovarom a službám tejto 
krajiny, a takisto s cieľom zaistiť 
uplatňovanie zásad transparentnosti 
a rovnakého zaobchádzania.

Keď je výsledkom vyšetrovania zistenie, že 
tretia krajina naďalej uplatňuje reštriktívne 
opatrenia týkajúce sa obstarávania, 
Komisia ju pozve na konzultácie s cieľom
zaistiť, aby sa hospodárske subjekty, tovar 
a služby Únie mohli zúčastňovať na 
postupoch verejného obstarávania na 
zadávanie verejných zákaziek v uvedenej 
krajine za rovnakých podmienok, aké sa 
poskytujú vnútroštátnym hospodárskym 
subjektom, tovarom a službám tejto 
krajiny, a takisto s cieľom zaistiť 
uplatňovanie zásad transparentnosti 
a rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3

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 musí:

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
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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 krajina 
v značnej miere rozšírila a uľahčila 
prístup uchádzačov pochádzajúcich z EÚ
na svoj 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.

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže ukončiť konzultácie, ak 
dotknutá krajina prijme medzinárodné 
záväzky dohodnuté s Úniou, a to v 
ktoromkoľvek z týchto rámcov:

vypúšťa sa

(a) pristúpenie k Dohode WTO o vládnom 
obstarávaní,
(b) uzavretie dvojstrannej dohody s 
Úniou, ktorá zahŕňa záväzky týkajúce sa 
prístupu na trh v oblasti verejného 
obstarávania alebo
(c) rozšírenie svojich záväzkov týkajúcich 
sa prístupu na trh prijatých podľa 
Dohody WTO o vládnom obstarávaní 
alebo podľa dvojstrannej dohody 
uzavretej s Úniou v tomto rámci.
Konzultácie sa môžu skončiť aj v 
prípadoch, keď reštriktívne opatrenia 
týkajúce sa obstarávania sa v čase prijatia 
týchto záväzkov naďalej uplatňujú a ak 
dohoda o týchto záväzkoch zahŕňa 
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podrobné ustanovenia týkajúce sa 
postupného ukončenia týchto postupov.

Pozmeňujúci návrh 43
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 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.

Pozmeňujúci návrh 44
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 
preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

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 6b 
ods. 3, Komisia prijme 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 
preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odobratie alebo pozastavenie opatrení Obnovenie, odobratie alebo pozastavenie 
opatrení

Odôvodnenie

Je potrebné doplniť postup preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa Komisia domnieva, že dôvody, 
ktoré v súlade s článkom 9 ods. 4 
a článkom 10 oprávňovali prijatie opatrení, 
už neplatia, môže prijať vykonávací akt na:

Komisia po tom, ako overí, že dôvody, 
ktoré v súlade s článkom 9 ods. 4 
a článkom 10 oprávňovali prijatie opatrení, 
už neplatia, prijme vykonávací akt na:

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia v súlade so svojím rozhodnutím 
v článku 10 ods. 1 pravidelne monitoruje 
situáciu v predmetnej tretej krajine 
a každoročne predkladá správy 
Európskemu parlamentu a Rade o tom, či 
boli prijaté nápravné/opravné opatrenia.

Odôvodnenie

Toto doplnenie umožňuje každoročne preskúmať situáciu v danej tretej krajine.
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa Komisia nazdáva, že 10 po skončení 
dočasného obdobia v súlade s článkom 10 
ods. 1 naďalej platia dôvody pre opatrenia 
prijaté v zmysle článku 9 ods. 4 a článku 
10, môže prijať vykonávací akt, ktorým 
uvedené opatrenia obnoví na ďalšie 
obdobie v trvaní najviac piatich rokov, 
ktoré možno následne každých päť rokov 
obnovovať.

Odôvodnenie

Týmto sa umožní obnova opatrení prijatých podľa článku 9 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) uplatňovanie tohto opatrenia by viedlo 
k neúmernému nárastu ceny zákazky 
alebo nákladov na zákazku.

vypúšťa sa
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