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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

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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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(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0124) 
a zmenený návrh (COM(2016)0034),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0018/2016),

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

– so zreteľom na články 59 a 60 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0454/2013),

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 16. októbra 2019 
o neukončených záležitostiach z ôsmeho volebného obdobia,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

– so zreteľom na druhú správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0000/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE 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

o prístupe hospodárskych subjektov, 
tovaru a služieb tretích krajín na trh 
verejného obstarávania Únie a o postupoch 
podporujúcich rokovania o prístupe 
hospodárskych subjektov, tovaru a služieb 
Únie na trhy verejného obstarávania tretích 
krajín

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Revidovaná mnohostranná 
Dohoda WTO o vládnom obstarávaní 
zabezpečuje spoločnostiam Únie iba 
obmedzený prístup na trhy verejného 
obstarávania tretích krajín a vzťahuje sa 
iba na obmedzený počet členov WTO, 
ktorí podpísali uvedenú dohodu. Únia 
uzatvorila revidovanú Dohodu o vládnom 
obstarávaní v decembri 2013.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V kontexte WTO a prostredníctvom 
svojich dvojstranných vzťahov Únia 
obhajuje ambiciózne otvorenie 
medzinárodných trhov verejného 

(6) V kontexte WTO a prostredníctvom 
svojich dvojstranných vzťahov Únia 
obhajuje ambiciózne otvorenie 
medzinárodných trhov obstarávania Únie a 
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obstarávania Únie a jej obchodných 
partnerov v duchu reciprocity a 
vzájomného prospechu.

jej obchodných partnerov v duchu 
reciprocity a vzájomného prospechu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Mnohostranná dohoda WTO o 
vládnom obstarávaní a obchodné dohody 
EÚ, ktoré obsahujú ustanovenia o 
verejnom obstarávaní, umožňujú 
hospodárskym subjektom z Únie prístup 
len na trhy verejného obstarávania tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
týchto dohôd.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Ak daná krajina je zmluvnou 
stranou Dohody WTO o vládnom 
obstarávaní alebo uzavrela dohodu o 
obchode s EÚ, ktorá obsahuje ustanovenia 
o verejnom obstarávaní, Komisia postupuje 
v súlade s konzultačnými mechanizmami 
a/alebo postupmi na riešenie sporov 
ustanovenými v uvedenej dohode, keď sa 
reštriktívne postupy týkajú obstarávania, na 
ktoré sa vzťahujú záväzky týkajúce sa 
prístupu na trh prijaté dotknutou krajinou 
voči Únii.

(7) Ak je tretia krajina zmluvnou 
stranou Dohody WTO o vládnom 
obstarávaní alebo uzavrela dohodu o 
obchode s EÚ, ktorá obsahuje ustanovenia 
o obstarávaní, Komisia postupuje v súlade 
s konzultačnými mechanizmami a/alebo 
postupmi na riešenie sporov ustanovenými 
v týchto dohodách, keď sa reštriktívne 
postupy týkajú obstarávania, na ktoré sa 
vzťahujú záväzky týkajúce sa prístupu na 
trh, ktoré táto tretia krajina prijala voči 
Únii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Mnohé tretie krajiny sa zdráhajú 
otvoriť svoje trhy verejného obstarávania a 
trhy s koncesiami 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.

(8) Mnohé tretie krajiny sa zdráhajú 
otvoriť svoje trhy obstarávania a trhy s 
koncesiami 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 654/20144 sa stanovujú 
pravidlá a postupy na zabezpečenie 
vykonávania práv Únie podľa dohôd o 
medzinárodnom obchode uzatvorených 
Úniou. Neexistujú žiadne pravidlá a 
postupy týkajúce sa zaobchádzania s 
tovarom a so službami, na ktoré sa 
nevzťahujú takéto medzinárodné dohody.

(10) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 654/20144 sa stanovujú 
pravidlá a postupy na zabezpečenie 
vykonávania práv Únie podľa dohôd o 
medzinárodnom obchode uzatvorených 
Úniou. Neexistujú žiadne takéto pravidlá a 
postupy týkajúce sa zaobchádzania s 
hospodárskymi subjektmi, tovarom a so 
službami, na ktoré sa nevzťahujú takéto 
medzinárodné dohody.

_________________ ______________________
4 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014 o 
výkone práv Únie na účely uplatňovania a 
presadzovania pravidiel medzinárodného 
obchodu, ktorým sa mení nariadenie Rady 

4 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014 o 
výkone práv Únie na účely uplatňovania a 
presadzovania pravidiel medzinárodného 
obchodu, ktorým sa mení nariadenie Rady 
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(ES) č. 3286/94 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 (Ú. v. EÚ 
L 189, 27.6.2014, s. 50).

(ES) č. 3286/94 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 (Ú. v. EÚ 
L 189, 27.6.2014, s. 50).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme právnej istoty 
hospodárskych subjektov, verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov Únie 
a tretích krajín by sa medzinárodné 
záväzky týkajúce sa prístupu na trh, ktoré 
prijala Únia vo vzťahu k tretím krajinám v 
oblasti verejného obstarávania a koncesií, 
mali premietať do právneho poriadku EÚ, 
čím by sa zaistilo ich účinné uplatňovanie.

(11) Medzinárodné záväzky týkajúce sa 
prístupu na trh, ktoré prijala Únia voči 
tretím krajinám v oblasti obstarávania a 
koncesií, si okrem iného vyžadujú rovnaké 
zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi 
z týchto krajín. Opatrenia prijaté podľa 
tohto nariadenia sa preto môžu vzťahovať 
len na hospodárske subjekty, tovar alebo 
služby z krajín, ktoré nie sú zmluvnými 
stranami mnohostrannej dohody WTO o 
vládnom obstarávaní alebo dvojstranných 
alebo viacstranných obchodných dohôd s 
Úniou, ktoré obsahujú záväzky týkajúce 
sa prístupu na trhy verejného 
obstarávania a koncesií, alebo z krajín, 
ktoré sú zmluvnými stranami takýchto 
dohôd, ale len pokiaľ ide o postupy 
obstarávania tovaru, služieb alebo 
koncesií, na ktoré sa tieto dohody 
nevzťahujú. Bez ohľadu na uplatňovanie 
opatrení prijatých podľa tohto nariadenia 
a v súlade s oznámením Komisie z 24. júla 
2019 s názvom Usmernenie týkajúce sa 
účasti uchádzačov a tovaru z tretích 
krajín na trhu verejného obstarávania v 
EÚ a so smernicami Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, 
2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, nemajú 
hospodárske subjekty z tretích krajín, 
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ktoré neuzavreli žiadnu dohodu 
ustanovujúcu otvorenie trhu obstarávania 
Únie alebo na ktorých tovar, služby a 
práce sa takáto dohoda nevzťahuje, 
zabezpečený prístup k postupom 
obstarávania v Únii a mohli by byť 
vylúčené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Ciele zamerané na zlepšenie 
prístupu hospodárskych subjektov Únie na 
trhy verejného obstarávania a trhy s 
koncesiami niektorých tretích krajín 
chránené reštriktívnymi a 
diskriminačnými opatreniami alebo 
postupmi týkajúcimi sa obstarávania a na 
zachovanie rovnakých podmienok 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu 
vyžadujú odkazy na nepreferenčné 
pravidlá pôvodu stanovené v colných 
právnych predpisoch EÚ, aby verejní 
obstarávatelia alebo obstarávatelia vedeli, 
či sa na tovar a služby vzťahujú 
medzinárodné záväzky Únie.

(12) Účinné uplatňovanie akéhokoľvek 
opatrenia prijatého podľa tohto 
nariadenia s cieľom zlepšiť prístup 
hospodárskych subjektov Únie na trhy 
obstarávania a trhy s koncesiami 
niektorých tretích krajín si vyžaduje jasný 
súbor pravidiel pôvodu pre hospodárske 
subjekty, tovar a služby. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pôvod tovaru by sa mal určiť v 
súlade s článkami 22 až 26 nariadenia 
Rady (EHS) č. 2913/19925.

(13) Pôvod tovaru by sa mal určiť v 
súlade s článkami 59 až 62 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
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952/20135.

_____________________ _____________________
5 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992 z 
12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 
302, 19.10.1992, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie 
(Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pôvod služby by sa mal určiť na 
základe pôvodu fyzickej alebo právnickej 
osoby, ktorá ju poskytuje.

(14) Pôvod služby by sa mal určiť na 
základe pôvodu fyzickej alebo právnickej 
osoby, ktorá ju poskytuje. Za pôvod 
právnickej osoby by sa mala považovať 
krajina, podľa právnych predpisov ktorej 
je právnická osoba zriadená alebo 
organizovaná a na území ktorej právnická 
osoba vykonáva významné obchodné 
operácie. Kritérium významných 
obchodných operácií by nemalo 
umožňovať potenciálne obchádzanie 
akéhokoľvek opatrenia prijatého podľa 
tohto nariadenia vytvorením 
schránkových spoločností. Pojem 
„významné obchodné operácie“ sa 
používa vo Všeobecnej dohode WTO o 
obchode so službami. V práve Únie je 
rovnocenný s pojmom „skutočné a trvalé 
prepojenie s hospodárstvom“ a úzko súvisí 
s právom usadiť sa stanoveným v článku 
49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Komisia pravidelne uverejňuje 
usmernenia založené na judikatúre 
týkajúcej sa práva usadiť sa, ktoré sa 
okrem iného zaoberajú koncepciou 
skutočného alebo stabilného a trvalého 
prepojenia s hospodárstvom. V článku 86 
smernice 2014/25/EÚ sa odkazuje aj na 
pojem „priama a skutočná väzba s 
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hospodárstvom“, ktorý je rovnocenný s 
pojmom „významné obchodné operácie“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Vzhľadom na všeobecný cieľ 
politiky Únie, ktorým je podpora 
hospodárskeho rastu rozvojových krajín a 
ich začlenenia do celosvetového 
hodnotového reťazca, čo je základom pre 
vytvorenie všeobecného systému 
preferencií, ako sa uvádza v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
978/20126, toto nariadenie by sa nemalo 
vzťahovať na ponuky, ak viac než 50 % z 
celkovej hodnoty ponuky tvoria tovar a 
služby, ktoré majú v súlade s 
nepreferenčnými pravidlami pôvodu 
pôvod v najmenej rozvinutých krajinách 
využívajúcich výhody vyplývajúce z 
režimu „všetko okrem zbraní“ alebo v 
rozvojových krajinách považovaných za 
zraniteľné z dôvodu chýbajúcej 
diverzifikácie alebo nedostatočného 
začlenenia do medzinárodného 
obchodného systému, ktoré sú vymedzené 
v prílohách IV a VII k nariadeniu (EÚ) č. 
978/2012.

vypúšťa sa

_______________________
6 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, 
ktorým sa uplatňuje systém všeobecných 
colných preferencií a zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 
31.10.2012, s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na všeobecný cieľ 
politiky Únie, ktorým je podpora malých a 
stredných podnikov (MSP), toto 
nariadenie by sa nemalo vzťahovať ani 
na ponuky predložené MSP, ktoré sú 
usadené v Únii a zaoberajú sa 
významnými obchodnými operáciami, 
ktoré majú priame a skutočné spojenie s 
ekonomikou aspoň jedného členského 
štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Pri posudzovaní, či v tretej krajine 
existujú reštriktívne a/alebo diskriminačné 
opatrenia alebo postupy týkajúce sa 
obstarávania, Komisia preskúma, do akej 
miery sa zákonmi o verejnom obstarávaní 
a koncesiách 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 jednotliví verejní 
obstarávatelia alebo obstarávatelia 
uplatňujú alebo prijímajú diskriminačné 
postupy proti tovarom, službám a 
hospodárskym subjektom Únie.

(17) Pri posudzovaní toho, či v tretej 
krajine existujú osobitné opatrenia alebo 
postupy, ktoré by mohli viesť k zhoršeniu 
prístupu tovaru, služieb alebo 
hospodárskych subjektov Únie na trhy 
verejného obstarávania alebo na trhy s 
koncesiami, by Komisia mala preskúmať, 
do akej miery sa zákonmi, pravidlami 
alebo inými opatreniami o obstarávaní a 
koncesiách zaisťuje transparentnosť v 
súlade s medzinárodnými normami a či 
nevedú k závažným a opakovaným 
obmedzeniam zameraným na tovar, služby 
alebo hospodárske subjekty Únie. Okrem 
toho by sa malo preskúmať, do akej miery 
jednotliví verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia uplatňujú alebo prijímajú 
reštriktívne postupy proti tovarom, 
službám alebo hospodárskym subjektom 
Únie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Komisia by mala mať možnosť z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán alebo členského 
štátu kedykoľvek iniciovať vyšetrovanie 
reštriktívnych opatrení alebo postupov, 
ktoré údajne prijala alebo uplatňuje tretia 
krajina. Takýmito vyšetrovacími postupmi 
by nemalo byť dotknuté nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 654/2014.

(19) Komisia by mala mať možnosť 
kedykoľvek iniciovať externé vyšetrovanie 
postupu obstarávania týkajúce sa 
reštriktívnych opatrení alebo postupov 
obstarávania, ktoré údajne prijala alebo 
uplatňuje tretia krajina, ak sa domnieva, že 
takéto vyšetrovanie je v záujme Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Rozhodnutie o tom, či je 
vyšetrovanie v záujme Únie, by malo byť 
založené na posúdení všetkých 
existujúcich záujmov ako celku vrátane 
záujmov priemyslu, používateľov a 
spotrebiteľov Únie. Komisia by mala 
porovnať dôsledky začatia vyšetrovania s 
jeho vplyvom a možnými opatreniami, 
ktoré by sa mohli prijať podľa tohto 
nariadenia, v širšom záujme Únie. Mal by 
sa zohľadniť všeobecný cieľ otvoriť trhy 
tretích krajín a zlepšiť možností prístupu 
na trh v prípade hospodárskych subjektov 
Únie. Mal by sa zohľadniť aj cieľ 
obmedziť akékoľvek zbytočné 
administratívne zaťaženie verejných 
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obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj 
hospodárskych subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Vzhľadom na celkový politický 
cieľ Únie podporovať hospodársky rast 
najmenej rozvinutých krajín a ich 
integráciu do globálnych hodnotových 
reťazcov by nebolo v záujme Únie začať 
vyšetrovanie podľa tohto nariadenia voči 
takýmto krajinám, pokiaľ neexistujú 
primerané náznaky obchádzania 
akýchkoľvek prijatých opatrení v rámci 
medzinárodného obstarávania (NMO). V 
dôsledku toho sa toto nariadenie nemá 
uplatňovať na najmenej rozvinuté krajiny 
využívajúce režim Všetko okrem zbraní, 
ktorý je vymedzený v nariadení (EÚ) č. 
978/2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20)  Ak sa existencia reštriktívnych 
a/alebo diskriminačných opatrení alebo 
postupov obstarávania v tretej krajine 
potvrdí, Komisia by mala príslušnú krajinu 
vyzvať, aby sa zapojila do konzultácií s 
cieľom zlepšiť príležitosti prístupu k 
verejnému obstarávaniu pre hospodárske 
subjekty, tovary a služby Únie v rámci 

(20) Pri vyšetrovaní by Komisia mala 
tretiu krajinu vyzvať, aby sa zapojila do 
konzultácií s cieľom odstrániť akékoľvek 
reštriktívne opatrenia alebo postupy a 
zlepšiť príležitosti prístupu k verejnému 
obstarávaniu pre hospodárske subjekty, 
tovary a služby Únie, pokiaľ ide o trhy 
obstarávania a trhy s koncesiami v 
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verejného obstarávania v uvedenej krajine. uvedenej krajine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ak konzultácie s príslušnou 
krajinou nevedú v primeranom čase k 
dostatočnému zlepšeniu príležitostí na 
prístup k verejnému obstarávaniu pre 
hospodárske subjekty, tovary a služby 
Únie, Komisia by mala mať v prípade 
potreby možnosť prijať primerané 
opatrenia cenové úpravy, ktoré by sa 
uplatňovali na ponuky predkladané 
hospodárskymi subjektmi pochádzajúcimi 
z tejto krajiny a/alebo tovary a služby s 
pôvodom v tejto krajine.

(22) Ak sa vyšetrovaním potvrdí 
existencia reštriktívnych opatrení alebo 
postupov a konzultácie s príslušnou 
krajinou nevedú k dostatočným 
nápravným opatreniam, ktoré v 
primeranom čase vedú k zlepšeniu 
príležitostí na prístup k verejnému 
obstarávaniu pre hospodárske subjekty, 
tovary a služby Únie, Komisia by mala 
mať v prípade potreby možnosť prijať 
opatrenia podľa tohto nariadenia vo 
forme vylúčenia ponúk (opatrenia NMO).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Takéto opatrenia by sa mali 
uplatňovať len na účely vyhodnotenia 
ponúk zahŕňajúcich tovary alebo služby s 
pôvodom v príslušnej krajine. S cieľom 
zabrániť obchádzaniu týchto opatrení 
môže byť takisto potrebné zamerať sa na 
niektoré právnické osoby kontrolované zo 
zahraničia alebo v zahraničnom 
vlastníctve, ktoré sú síce usadené v 
Európskej únii, ale nie sú zapojené do 
významných obchodných operácií, ktoré 

vypúšťa sa
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majú priame a účinné prepojenie s 
hospodárstvom aspoň jedného členského 
štátu. Vhodné opatrenia by nemali byť 
neprimerané k reštriktívnym postupom 
týkajúcim sa obstarávania, ktorým 
zodpovedajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Opatrenia NMO by sa mali 
uplatňovať na postupy obstarávania, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, vrátane rámcových dohôd a 
dynamických nákupných systémov. 
Opatrenia NMO by sa mali uplatňovať aj 
v prípade osobitných zákaziek zadávaných 
v rámci dynamického nákupného 
systému, ak tieto dynamické nákupné 
systémy podliehali opatreniu NMO. 
Nemali by sa však uplatňovať na takéto 
zákazky pod určitou prahovou hodnotou s 
cieľom obmedziť celkové administratívne 
zaťaženie verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov. S cieľom zabrániť 
možnému dvojitému uplatňovaniu 
opatrení NMO by sa tieto opatrenia 
nemali uplatňovať na zákazky zadané na 
základe rámcovej dohody potom, ako sa 
opatrenia NMO uplatnili vo fáze 
uzatvorenia tejto rámcovej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Vzhľadom na všeobecný cieľ 
politiky Únie podporovať malých a 
stredných podnikov (MSP) by Komisia, 
verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
mali náležite posúdiť účinky tohto 
nariadenia, aby sa predišlo nadmernému 
zaťaženiu MSP. Komisia by mala na 
dosiahnutie tohto cieľa v spolupráci s 
členskými štátmi sprístupniť usmernenia 
pre najlepšie postupy, aby sa zabezpečila 
účinnosť tohto nariadenia a 
konzistentnosť jeho vykonávania. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23c) S cieľom zabrániť možnému 
obchádzaniu opatrenia NMO by sa 
úspešným uchádzačom mali uložiť 
dodatočné zmluvné povinnosti. Tieto 
povinnosti by sa mali uplatňovať len v 
prípade postupov obstarávania, na ktoré 
sa vzťahuje opatrenie NMO, ako aj v 
prípade zákaziek zadaných na základe 
rámcovej dohody, ak sa takéto zákazky 
rovnajú určitej prahovej hodnote alebo ju 
presahujú a ak sa na uvedenú rámcovú 
dohodu vzťahovalo opatrenie NMO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Cenové úpravy by nemali mať 
nepriaznivý vplyv na prebiehajúce 
obchodné rokovania s príslušnou 
krajinou. Preto keď sa krajina zapája do 
významných rokovaní s Úniou týkajúcich 
sa prístupu na trh v oblasti verejného 
obstarávania, Komisia môže v priebehu 
rokovaní tieto opatrenia pozastaviť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Aby sa zjednodušilo uplatňovanie 
cenovej úpravy zo strany verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov, 
malo by sa vychádzať z predpokladu, že sa 
bude vzťahovať na všetky hospodárske 
subjekty pochádzajúce z cieľovej tretej 
krajiny, s ktorou nebola uzatvorená 
dohoda o obstarávaní, okrem prípadu, že 
tieto subjekty môžu preukázať, že menej 
ako 50 % z celkovej hodnoty ich ponúk 
pozostáva z tovarov alebo služieb s 
pôvodom v príslušnej tretej krajine.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Členské štáty majú najlepšie 
predpoklady na to, aby určili verejných 

vypúšťa sa
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obstarávateľov alebo obstarávateľov, 
resp. kategórie verejných obstarávateľov 
alebo obstarávateľov, ktorí by mali 
uplatňovať cenovú úpravu. Aby sa 
zabezpečila primeraná úroveň opatrení a 
spravodlivé rozdelenie záťaže medzi 
členskými štátmi, Komisia by mala prijať 
konečné rozhodnutie na základe zoznamu, 
ktorý predložil každý členský štát. V 
prípade potreby môže Komisia zostaviť 
takýto zoznam z vlastnej iniciatívy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27)  Je nevyhnutné, aby verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia mali prístup 
k sortimentu vysoko kvalitných výrobkov, 
ktoré spĺňajú ich požiadavky týkajúce sa 
obstarávania, a to za konkurencieschopné 
ceny. Preto by verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia mali mať možnosť 
neuplatniť cenové úpravy obmedzujúce 
prístup tovaru a služieb, 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 alebo obstarávateľa 
týkajúcim sa ochrany verejných potrieb, 
napríklad v oblasti zdravia a verejnej 
bezpečnosti, alebo tam, kde by 
uplatňovanie opatrenia viedlo k 
neprimeranému zvýšeniu ceny alebo 
nákladov zákazky.

(27) Je nevyhnutné, aby verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia mali prístup 
k sortimentu vysoko kvalitných výrobkov, 
ktoré spĺňajú ich požiadavky týkajúce sa 
obstarávania, a to za konkurencieschopné 
ceny. Preto by verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia mali mať výnimočne 
možnosť neuplatniť opatrenia NMO 
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 
alebo obstarávateľa, alebo ak sa táto 
činnosť týka ochrany základných potrieb 
v oblasti verejnej politiky, napríklad 
pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť alebo 
naliehavé situácie v oblasti verejného 
zdravia. Uplatňovanie týchto výnimiek by 
si malo vyžadovať schválenie Komisiou. 
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by 
mali včas a komplexne informovať 
Komisiu, aby bolo možné primerane 
monitorovať vykonávanie tohto 
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nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) V prípade, že verejní obstarávatelia 
alebo obstarávatelia nesprávne uplatňujú 
výnimky z cenových úprav obmedzujúcich 
prístup k tovarom a službám 
nespadajúcim pod režim medzinárodných 
záväzkov, Komisia by mala mať možnosť 
uplatniť opravný mechanizmus podľa 
článku 3 smernice Rady 89/665/EHS19 
alebo podľa článku 8 smernice Rady 
92/13/EHS20. Okrem toho by zmluvy, ktoré 
uzatvorili verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia s hospodárskym subjektom 
v rozpore s cenovými úpravami 
obmedzujúcimi prístup tovarov a služieb 
nespadajúcich pod režim medzinárodných 
záväzkov, mali byť neplatné.

(28) V prípade, že verejní obstarávatelia 
alebo obstarávatelia nesprávne uplatňujú 
opatrenia NMO, čo negatívne ovplyvňuje 
šance hospodárskych subjektov, ktoré 
majú takéto právo, na účasť na 
obstarávaní, mali by sa uplatňovať 
smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS. 
Dotknutý hospodársky subjekt by preto 
mohol iniciovať postup preskúmania 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorými sa vykonávajú tieto smernice, ak 
by napríklad mal byť konkurenčný 
hospodársky subjekt vylúčený. Komisia by 
mala mať tiež možnosť uplatniť opravný 
mechanizmus podľa článku 3 smernice 
Rady 89/665/EHS19 alebo podľa článku 8 
smernice Rady 92/13/EHS20.

_______________________ ____________________
19 Smernica Rady 89/665/EHS o 
koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa uplatňovania postupov preskúmavania v 
rámci verejného obstarávania tovarov a 
prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33).

19 Smernica Rady 89/665/EHS o 
koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa uplatňovania postupov preskúmavania v 
rámci verejného obstarávania tovarov a 
prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33).

20 Smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa 
koordinujú zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia o uplatňovaní právnych 
predpisov Spoločenstva, o postupoch 
verejného obstarávania subjektov 
pôsobiacich vo vodnom, energetickom, 
dopravnom a telekomunikačnom sektore 
(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14).

20 Smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa 
koordinujú zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia o uplatňovaní právnych 
predpisov Spoločenstva, o postupoch 
verejného obstarávania subjektov 
pôsobiacich vo vodnom, energetickom, 
dopravnom a telekomunikačnom sektore 
(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Pri prijímaní vykonávacích aktov 
na účely prijatia, zrušenia alebo 
pozastavenia či obnovy cenových úprav by 
sa mal uplatniť postup preskúmania.

(30) Pri prijímaní vykonávacích aktov 
na účely prijatia, zrušenia, pozastavenia či 
obnovy opatrenia NMO by sa mal uplatniť 
postup preskúmania a Komisii by mal 
pomáhať výbor zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/1843* (ďalej len „nariadenie o 
prekážkach obchodu“). 
____________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1843 zo 6. októbra 2015, 
ktorým sa stanovujú postupy Únie v 
oblasti spoločnej obchodnej politiky s 
cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie 
podľa pravidiel medzinárodného 
obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené 
pod záštitou Svetovej obchodnej 
organizácie (Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2015, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Informácie získané podľa tohto 
nariadenia by sa mali použiť len na účel, 
na ktorý boli vyžiadané, a s náležitým 
ohľadom na uplatniteľné požiadavky 
Únie a vnútroštátne požiadavky na 
ochranu a dôvernosť údajov. 
Zodpovedajúcim spôsobom by sa malo 
uplatňovať nariadenie (ES) č. 1049/2001, 



PR\1237218SK.docx 23/62 PE695.192v01-00

SK

ako aj článok 28 smernice 2014/23/EÚ, 
článok 21 smernice 2014/24/EÚ a článok 
39 smernice 2014/25/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Predkladanie pravidelných správ 
Komisiou by malo umožniť 
monitorovanie uplatňovania tohto 
nariadenia a účinnosti postupov v ňom 
stanovených.

(32) V súlade s Medziinštitucionálnou 
dohodou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva9a a aj s cieľom znížiť 
administratívne zaťaženie, najmä pokiaľ 
ide o členské štáty, by Komisia mala 
pravidelne preskúmavať rozsah 
pôsobnosti, fungovanie a efektívnosť 
tohto nariadenia. Komisia by mala podať 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
svojom posúdení. Na preskúmanie môžu 
nadviazať vhodné legislatívne návrhy.
___________________
9a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V súlade so zásadou 
proporcionality je na dosiahnutie 
základného cieľa, ktorým je vytvoriť 
spoločnú vonkajšiu politiku v oblasti 
verejného obstarávania, potrebné a 
vhodné stanoviť spoločné pravidlá 
týkajúce sa zaobchádzania s ponukami 
tovarom a službami zahŕňajúcimi tovar a 

vypúšťa sa
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služby, na ktoré sa nevzťahujú 
medzinárodné záväzky Únie. Toto 
nariadenie nepresahuje rámec toho, čo je 
potrebné na dosiahnutie sledovaných 
cieľov, a je v súlade so štvrtým odsekom 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá týkajúce sa prístupu opatrenia, 
ktorých cieľom je zlepšiť prístup 
hospodárskych subjektov, tovarov a služieb 
Únie na trhy verejného obstarávania a trhy 
s koncesiami tretích krajín. Stanovujú sa v 
ňom postupy, na základe ktorých Komisia 
vyšetruje údajné reštriktívne a 
diskriminačné opatrenia alebo postupy 
týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré 
prijali alebo uplatňujú tretie krajiny voči 
hospodárskym subjektom, tovarom a 
službám Únie, a na základe ktorých začína 
konzultácie s dotknutými tretími krajinami.

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá týkajúce sa prístupu opatrenia, 
ktorých cieľom je zlepšiť prístup 
hospodárskych subjektov, tovarov a služieb 
Únie na trhy obstarávania a trhy s 
koncesiami tretích krajín, pokiaľ ide o 
obstarávanie, na ktoré sa nevzťahuje 
režim medzinárodných záväzkov. 
Stanovujú sa v ňom postupy, na základe 
ktorých Komisia vyšetruje údajné 
opatrenia alebo postupy tretích krajín voči 
hospodárskym subjektom, tovarom a 
službám Únie, a na základe ktorých začína 
konzultácie s dotknutými tretími krajinami.

Stanovuje sa v ňom možnosť uplatniť 
cenové úpravy na určité ponuky týkajúce 
sa zákaziek na vykonávanie stavebných 
prác alebo na dielo, na dodávanie tovarov 
a/alebo poskytovanie služieb, ako aj 
koncesií na základe pôvodu dotknutých 
hospodárskych subjektov, tovarov alebo 
služieb.

V tomto nariadení sa stanovuje možnosť, 
aby Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov mohla uložiť 
opatrenia NMO v súvislosti s takýmito 
opatreniami alebo postupmi tretích krajín 
s cieľom obmedziť prístup hospodárskych 
subjektov, tovarov alebo služieb z tretích 
krajín k postupom obstarávania Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
zákazky, na ktoré sa vzťahujú tieto právne 
akty:

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
postupy obstarávania, na ktoré sa vzťahujú 
tieto právne akty:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
verejné obstarávanie na dodávku tovaru 
a/alebo služieb a na udeľovanie koncesií 
na vykonanie prác a poskytovanie služieb. 
Uplatňuje sa iba v prípadoch, v ktorých, v 
ktorom sa tovary alebo služby obstarávajú 
na vládne účely. Neuplatňuje sa na 
prípady, keď sa tovary nakupujú na ďalší 
komerčný predaj alebo na použitie vo 
výrobe tovarov na účely komerčného 
predaja. Neuplatňuje sa na prípady, keď 
sa tovary nakupujú na ďalší komerčný 
predaj alebo na poskytovanie služieb na 
účely komerčného predaja.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Toto nariadenie sa uplatňuje len 
vo vzťahu k reštriktívnym a/alebo 
diskriminačným opatreniam alebo 
postupom týkajúcim sa obstarávania, 
ktoré uplatňuje tretia krajina v prípade 

vypúšťa sa
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nákupov tovarov a služieb nespadajúcich 
pod režim medzinárodných záväzkov. 
Uplatňovaním tohto nariadenia nie sú 
dotknuté medzinárodné záväzky Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Týmto nariadením nie sú dotknuté 
žiadne medzinárodné záväzky Únie ani 
opatrenia, ktoré členské štáty a ich verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia môžu 
prijať v súlade s aktmi uvedenými v 
odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Toto nariadenie sa uplatňuje len 
na postupy obstarávania začaté po 
nadobudnutí jeho účinnosti. Opatrenie 
NMO sa uplatňuje len na postupy 
obstarávania, na ktoré sa vzťahuje 
opatrenie NMO a ktoré sa začali 
kedykoľvek medzi nadobudnutím 
účinnosti tohto opatrenia NMO a 
skončením jeho účinnosti, zrušením alebo 
pozastavením. Verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia začlenia odkaz na 
uplatňovanie tohto nariadenia a 
akékoľvek uplatniteľné opatrenie NMO 
do súťažných podkladov v prípade 
postupov, ktoré patria do rozsahu 
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pôsobnosti opatrenia NMO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „hospodársky subjekt“ predstavuje 
akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu 
alebo verejný subjekt alebo skupinu 
takýchto osôb a/alebo subjektov vrátane 
dočasných združení podnikov, ktoré na 
trhu predkladajú ponuku na vykonanie 
prác a/alebo diela, dodanie tovaru alebo 
poskytovanie služieb;

a) „hospodársky subjekt“ je 
hospodársky subjekt podľa vymedzenia v 
smerniciach 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 
2014/25/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) „tovar“ je tovar uvedený v 
predmete verejnej súťaže a v 
špecifikáciách zákazky, ale nezahŕňa 
žiadne vstupy, materiály alebo zložky, 
ktoré sú súčasťou dodaného tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) „odhadovaná hodnota“ je 
odhadovaná hodnota zákazky vypočítaná 
v súlade so smernicami 2014/23/EÚ, 
2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) „dôkazy“ sú akékoľvek 
informácie, osvedčenia, podporné 
dokumenty, vyhlásenia a iné dôkazné 
prostriedky, ktorých cieľom je preukázať 
splnenie povinností stanovených v článku 
9a ods. 1 písm. c), ako napríklad:
i) osvedčenia o pôvode, vyhlásenia 
dodávateľa alebo dovozné vyhlásenia na 
tovar s pôvodom v tretích krajinách;
ii) opis výrobných procesov (vrátane 
vzoriek, opisov alebo fotografií) tovaru, 
ktorý sa má dodať; 
iii) výpis z príslušných registrov alebo 
finančné výkazy k pôvodu služieb vrátane 
daňového identifikačného čísla (DIČ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b)  „verejný obstarávateľ“ predstavuje 
„verejného obstarávateľa“ podľa 

b)  „verejný obstarávateľ“ je verejný 
obstarávateľ podľa vymedzenia v 
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vymedzenia v článku 2 ods. 1 smernice 
2014/24/EÚ;

smerniciach 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 
2014/25/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c)  „obstarávateľ“ predstavuje 
„obstarávateľa“ podľa vymedzenia v 
článku 4 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ a 
článku 7 smernice 2014/23/EÚ;

c) „obstarávateľ“ je obstarávateľ 
podľa vymedzenia v smerniciach 
2014/23/EÚ a 2014/25/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d)  „tovary alebo služby spadajúce 
pod režim medzinárodných záväzkov“ 
predstavujú tovary alebo služby s 
pôvodom v krajine, s ktorou Únia 
uzavrela medzinárodnú dohodu v oblasti 
verejného obstarávania a/alebo koncesií 
vrátane záväzkov týkajúcich sa prístupu 
na trh a na ktoré sa uplatňuje príslušná 
dohoda.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „tovary alebo služby nespadajúce 
pod režim medzinárodných záväzkov“ 
predstavujú tovary alebo služby s 
pôvodom v krajine, s ktorou Únia 
neuzavrela medzinárodnú dohodu v 
oblasti verejného obstarávania alebo 
udeľovania koncesií ani záväzky týkajúce 
sa prístupu na trh, ako aj alebo tovary 
alebo služby s pôvodom v krajine, s ktorou 
Únia takúto dohodu uzavrela, ale na ktoré 
sa príslušná dohoda neuplatňuje;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „reštriktívne a/alebo 
diskriminačné opatrenie alebo postup pri 
obstarávaní“ predstavuje akékoľvek 
legislatívne, regulačné alebo 
administratívne opatrenie, postup alebo 
prax alebo ich kombináciu, prijaté alebo 
uplatňované verejnými orgánmi alebo 
jednotlivými verejnými obstarávateľmi 
alebo obstarávateľmi v tretej krajine, ktoré 
majú za následok závažné a opakujúce sa 
zhoršenie prístupu tovaru, služieb a/alebo 
hospodárskych subjektov Únie na trh 
verejného obstarávania alebo na trh s 
koncesiami danej krajiny;

f) „opatrenie alebo postup tretej 
krajiny“ je akékoľvek legislatívne, 
regulačné alebo administratívne opatrenie, 
postup alebo prax alebo ich kombináciu, 
prijaté alebo uplatňované verejnými 
orgánmi alebo jednotlivými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v 
tretej krajine, ktoré majú za následok 
závažné a opakujúce sa zhoršenie prístupu 
tovaru, služieb a/alebo hospodárskych 
subjektov Únie na trhyobstarávania alebo 
na trhy s koncesiami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) „opatrenie NMO“ je opatrenie 
prijaté Komisiou podľa tohto nariadenia, 
ktorým sa obmedzuje prístup 
hospodárskych subjektov a/alebo tovaru a 
služieb s pôvodom v tretích krajinách na 
trh Únie s obstarávaním alebo na trh s 
koncesiami v oblasti obstarávania, na 
ktoré sa nevzťahuje režim 
medzinárodných záväzkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) „obstarávania, na ktoré sa 
nevzťahuje režim medzinárodných 
záväzkov“ sú postupy obstarávania 
tovaru, služieb alebo koncesií, v súvislosti 
s ktorými Únia neprijala záväzky týkajúce 
sa prístupu na trh v medzinárodnej 
dohode v oblasti obstarávania alebo 
koncesií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fc) „zákazky“ sú „verejné zákazky“ 
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podľa vymedzenia v smernici 
2014/24/EÚ, „koncesie“ podľa 
vymedzenia v smernici 2014/23/EÚ a 
„zákazky na tovar, práce a služby“ podľa 
vymedzenia v smernici 2014/25/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno f d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fd) „uchádzač“ je uchádzač podľa 
vymedzenia v smerniciach 2014/23/EÚ, 
2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) „zadanie zákazky 
subdodávateľovi“ je zabezpečenie časti 
plnenia zmluvy treťou stranou; 
jednoduché dodanie tovaru alebo častí 
potrebných na poskytnutie služby sa 
nepovažuje za subdodávky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
 Článok 2 – odsek 1 – písmeno h 



PR\1237218SK.docx 33/62 PE695.192v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) MSP predstavujú malé a stredné 
podniky vymedzené v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES23.

vypúšťa sa

___________
23Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely tohto nariadenia sa 
vykonanie stavebných prác a/alebo diela v 
zmysle smerníc 2014/25/EÚ, 2014/24/EÚ 
a 2014/23/EÚ na účely tohto nariadenia 
považuje za poskytovanie služby.

2. Na účely tohto nariadenia okrem 
jeho článku 8a ods. 3 a článku 8a ods. 6 
sa vykonanie stavebných prác alebo diela v 
zmysle smerníc 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ 
a 2014/25/EÚ považuje za poskytovanie 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidlá pôvodu Určenie pôvodu

Or. en



PE695.192v01-00 34/62 PR\1237218SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pôvod tovaru sa určí v súlade s 
článkami 22 až 26 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/199224.

vypúšťa sa

_______________
24 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992 z 
12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 
302, 19.10.1992, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pôvod služby sa stanoví na základe 
pôvodu hospodárskeho subjektu, ktorý ju 
poskytuje.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – prvý pododsek – písmeno a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade fyzickej osoby krajina, 
ktorej občanom je táto osoba alebo v ktorej 
má právo na trvalý pobyt,

a) v prípade fyzickej osoby krajina, 
ktorej občanom je táto osoba alebo v ktorej 
má táto osoba právo na trvalý pobyt,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – prvý pododsek – písmeno b – bod i 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ak sa služba neposkytuje poskytuje 
inak než prostredníctvom obchodnej 
prítomnosti v rámci Únie, krajina, podľa 
ktorej právnych predpisov je právnická 
osoba zriadená alebo inak organizovaná 
podľa zákonov uvedenej krajiny a na 
území ktorej sa právnická osoba zaoberá 
významnými obchodnými operáciami;

i) krajina, podľa právnych predpisov 
ktorej je právnická osoba zriadená alebo 
inak organizovaná a na území ktorej sa 
právnická osoba zaoberá významnými 
obchodnými operáciami s priamym a 
účinným prepojením s hospodárstvom 
príslušnej krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – prvý pododsek – písmeno b – bod i i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) členský štát, v ktorom je právnická 
osoba zriadená a zaoberá sa významnými 
obchodnými operáciami spôsobom, ktorý 
má priame a účinné spojenie s 
ekonomikou príslušného členského štátu.

ii) ak právnická osoba nevykonáva 
významné obchodné operácie na území 
krajiny, v ktorej je zriadená alebo inak 
činná, pôvod tejto právnickej osoby je 
pôvod osoby alebo osôb, ktoré môžu mať 
priamo alebo nepriamo dominantný vplyv 
na právnickú osobu na základe jej 
vlastníctva, finančnej účasti v nej alebo 
pravidiel, ktorými sa riadi. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – druhý pododsek
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely písm. b) bodu (ii) prvého 
pododseku, ak sa právnická osoba 
nezaoberá významnými obchodnými 
operáciami spôsobom, ktorý má, ktoré 
majú priame a účinné spojenie s 
ekonomikou príslušného členského štátu, 
pôvod fyzickej alebo právnickej osoby sa 
určuje na základe pôvodu osoby alebo 
osôb, ktorá vlastní alebo kontroluje ktoré 
vlastnia alebo kontrolujú právnickú 
osobu.

Na účely písm. b) bodu (ii) prvého 
pododseku sa táto osoba alebo osoby 
považujú za osoby s dominantným 
vplyvom na právnickú osobu v 
ktoromkoľvek z týchto prípadov, v ktorých 
priamo alebo nepriamo: 

a) vlastnia väčšinu upísaného 
základného imania tejto právnickej osoby; 
b) kontrolujú väčšinu hlasov 
spojených s akciami vydanými touto 
právnickou osobou; 
c) môžu vymenovať viac ako 
polovicu správneho, riadiaceho alebo 
dozorného orgánu tejto právnickej osoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 3 – tretí pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právnická osoba sa považuje za 
„vlastnenú“ osobami danej krajiny, ak 
viac než 50 % základného imania v nej 
vlastnia osoby z uvedenej krajiny.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
 Článok 3 – odsek 3 – štvrtý pododsek
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právnická osoba sa považuje za 
„ovládanú“ osobami danej krajiny, ak 
takéto osoby majú právomoc vymenovať 
väčšinu jej riaditeľov alebo inak zo 
zákona riadiť jej činnosť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak je hospodárskym subjektom 
skupina fyzických alebo právnických osôb 
a/alebo verejných subjektov a aspoň jedna 
z takýchto osôb alebo subjektov pochádza 
z tretej krajiny, ktorej hospodárske 
subjekty a tovar a služby podliehajú 
opatreniu NMO, toto opatrenie NMO sa 
uplatňuje rovnako na ponuky predložené 
touto skupinou. Toto sa neuplatňuje, ak 
účasť týchto osôb alebo subjektov v 
skupine predstavuje menej ako 10 % 
hodnoty príslušnej ponuky, pokiaľ tieto 
osoby alebo subjekty nie sú potrebné na 
splnenie väčšej miery aspoň jedného 
kritéria výberu v rámci postupu 
obstarávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Verejní obstarávatelia alebo 
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obstarávatelia môžu kedykoľvek počas 
postupu obstarávania požiadať 
hospodársky subjekt, aby v primeranej 
lehote predložil, objasnil alebo doplnil 
informácie alebo dokumentáciu týkajúcu 
sa overenia pôvodu hospodárskeho 
subjektu za predpokladu, že takéto 
žiadosti sa podávajú v plnom súlade so 
zásadami rovnakého zaobchádzania a 
transparentnosti. Ponuky hospodárskych 
subjektov, ktoré takéto informácie alebo 
dokumenty neposkytli, môžu byť 
zamietnuté v súlade s pravidlami, ktoré sa 
vzťahujú na postup zadávania zákazky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Na účely uplatnenia dodatočných 
zmluvných záväzkov stanovených v 
článku 9a voči úspešnému uchádzačovi sa 
pôvod tovaru určí v súlade s článkami 59 
až 62 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, 
pričom pôvod služby sa určí na základe 
pôvodu hospodárskeho subjektu, ktorý ju 
poskytuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
 Kapitola II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola II vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyšetrovania, konzultácie a cenové úpravy Vyšetrovania, konzultácie a zmluvné 
záväzky

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyšetrovania Vyšetrovania a konzultácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže začať kedykoľvek z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
zainteresovaných strán alebo členského 
štátu vyšetrovanie zamerané na údajné 
reštriktívne a/alebo diskriminačné 
opatrenia alebo postupy týkajúce sa 
obstarávania, ak sa domnieva, že je to v 
záujme Únie. Ak sa začne vyšetrovanie, 
Komisia uverejní oznámenie v Úradnom 
vestníku Európskej únie, pričom vyzve 
zainteresované strany a členské štáty, aby 
v stanovenej lehote poskytli Komisii všetky 
príslušné informácie.

1. Ak sa Komisia domnieva, že je to v 
záujme Únie, začne z vlastnej iniciatívy 
alebo na základe opodstatnenej sťažnosti 
zainteresovanej strany Únie alebo na 
žiadosť členského štátu vyšetrovanie 
údajného opatrenia alebo postupu tretej 
krajiny uverejnením oznámenia v 
Úradnom vestníku Európskej únie. 
Oznámenie o začatí konania zahŕňa 
predbežné posúdenie Komisie týkajúce sa 
opatrenia alebo postupu tretej krajiny a 
vyzýva zainteresované strany Únie a 
členské štáty, aby v stanovenej lehote 
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poskytli Komisii informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Po uverejnení oznámenia Komisia 
vyzve dotknutú tretiu krajinu, aby 
predložila svoje stanoviská, poskytla 
informácie a začala konzultácie s 
Komisiou s cieľom odstrániť údajné 
opatrenie alebo postup tretej krajiny. 
Komisia pravidelne informuje členské 
štáty v rámci výboru zriadeného článkom 
7 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/184325 („nariadenie o 
prekážkach obchodu“).
______________________
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1843 zo 6. októbra 2015, 
ktorým sa stanovujú postupy Únie v 
oblasti spoločnej obchodnej politiky s 
cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie 
podľa pravidiel medzinárodného 
obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené 
pod záštitou Svetovej obchodnej 
organizácie (Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2015, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vyhodnotí, či dotknutá 2. Vyšetrovanie a konzultácie sa 
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tretia krajina prijala alebo naďalej 
uplatňuje údajné reštriktívne a/alebo 
diskriminačné opatrenia alebo postupy 
týkajúce sa obstarávania, na základe 
informácií, ktoré poskytli zainteresované 
strany a členské štáty, a/alebo na základe 
skutočností, ktoré zistila počas 
vyšetrovania, alebo oboch týchto údajov. 
Hodnotenie uzavrie v lehote ôsmich 
mesiacov od začatia vyšetrovania. V riadne 
odôvodnených prípadoch môže byť táto 
lehota predĺžená o štyri mesiace.

ukončia v lehote šiestich mesiacov od 
dátumu uverejnenia oznámenia o začatí v 
Úradnom vestníku Európskej únie. V 
riadne odôvodnených prípadoch môže 
Komisia pred uplynutím prvých šiestich 
mesiacov túto lehotu predĺžiť o tri 
mesiace uverejnením oznámenia v 
Úradnom vestníku Európskej únie a 
informovaním tretej krajiny, 
zainteresovaných strán a členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Po ukončení vyšetrovania a 
konzultácií Komisia zverejní správu, v 
ktorej zaznamená hlavné zistenia 
vyšetrovania a navrhovaný postup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak Komisia na základe svojho 
vyšetrovania dospeje k záveru, že dotknutá 
tretia krajina neuplatňuje údajné 
reštriktívne a/alebo diskriminačné 
opatrenia alebo postupy týkajúce sa 
obstarávania alebo že tieto opatrenia 
alebo postupy nemajú za následok 
obmedzenie prístupu hospodárskych 
subjektov alebo tovarov a služieb Únie na 

3. Ak Komisia na základe svojho 
vyšetrovania zistí, že údajné opatrenie 
alebo postup tretej krajiny sa neuplatňuje 
alebo že nespôsobuje vážne a opakujúce 
sa zhoršenie prístupu hospodárskych 
subjektov Únie alebo tovarov alebo služieb 
Únie na trh obstarávania alebo na trh s 
koncesiami tejto tretej krajiny, Komisia 
vyšetrovanie ukončí a uverejní oznámenie 
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trh verejného obstarávania alebo na trh s 
koncesiami dotknutej tretej krajiny, 
vyšetrovanie ukončí.

o ukončení v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Po ukončení vyšetrovania Komisia 
uverejní správu, v ktorej uvedie svoje 
hlavné zistenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia môže kedykoľvek 
pozastaviť vyšetrovanie a konzultácie, ak 
tretia krajina:
a) prijme uspokojivé nápravné 
opatrenia alebo
b) zaviaže sa voči Únii ukončiť alebo 
postupne zrušiť opatrenie alebo postup 
tretej krajiny v primeranej lehote, 
najneskôr však do troch mesiacov.
Komisia môže kedykoľvek obnoviť 
vyšetrovanie a konzultácie, ak dospeje k 
záveru, že dôvody pozastavenia už nie sú 
platné.
V prípade pozastavenia alebo obnovenia 
vyšetrovania a konzultácií Komisia 
uverejní oznámenie v Úradnom vestníku 
Európskej únie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8 a
Opatrenia NMO

1. Ak Komisia na základe 
vyšetrovania a konzultácií podľa článku 6 
zistí, že existuje opatrenie alebo postup 
tretej krajiny a ak sa domnieva, že je to v 
záujme Únie, môže uložiť opatrenie NMO 
prostredníctvom vykonávacieho aktu. 
Opatrenie NMO sa uplatňuje len vtedy, ak 
hlavný predmet postupu obstarávania 
patrí do rozsahu pôsobnosti 
vykonávacieho aktu, ktorý je uvedený v 
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odseku 6 písm. a). Postup obstarávania 
nesmie byť navrhnutý na účely jeho 
vylúčenia z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.
2. So zreteľom na dostupné 
informácie a záujem Únie sa opatrenie 
NMO určuje na základe týchto kritérií: 
a) primeranosť opatrenia NMO v 
súvislosti s opatrením alebo postupom 
tretej krajiny;
b) dostupnosť alternatívnych zdrojov 
dodávok dotknutých tovarov a služieb s 
cieľom predísť významnému 
negatívnemu vplyvu na verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov 
alebo ho minimalizovať.
3. Opatrenie NMO sa uplatňuje len 
na postupy obstarávania s odhadovanou 
hodnotou najmenej 10 000 000 EUR bez 
DPH pri stavebných prácach a 
koncesiách a najmenej 5 000 000 EUR 
bez DPH pri tovare a službách. 
4. Opatrenie NMO sa uplatňuje aj v 
prípade osobitných zákaziek zadaných v 
rámci dynamického nákupného systému, 
ak sa na tieto dynamické nákupné systémy 
vzťahovalo opatrenie NMO, s výnimkou 
osobitných zákaziek, ktorých odhadovaná 
hodnota je nižšia ako príslušné hodnoty 
stanovené v článku 8 smernice 
2014/23/EÚ, článku 4 smernice 
2014/24/EÚ a článku 15 smernice 
2014/25/EÚ. 
Opatrenie NMO sa nevzťahuje na 
postupy zadávania zákaziek na základe 
rámcovej dohody. Opatrenie NMO sa 
nevzťahuje ani na jednotlivé časti, ktoré 
sa majú zadať podľa článku 5 ods. 10 
smernice 2014/24/EÚ alebo článku 16 
ods. 10 smernice 2014/25/EÚ.
5. Komisia môže vo svojom 
vykonávacom akte v rozsahu stanovenom 
v odseku 6 rozhodnúť o obmedzení 
prístupu hospodárskych subjektov, tovaru 
alebo služieb z tretích krajín k postupom 
obstarávania tým, že bude od verejných 
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obstarávateľov alebo obstarávateľov 
vyžadovať, aby vylúčili ponuky predložené 
hospodárskymi subjektmi s pôvodom v 
týchto tretích krajinách;
6. Vo vykonávacom akte prijatom v 
súlade s článkom 14 ods. 2 sa stanoví 
presný rozsah uplatňovania opatrenia 
NMO vrátane:
a) odvetví alebo kategórií tovaru, 
služieb a koncesií na základe Spoločného 
slovníka obstarávania ustanoveného v 
nariadení (ES) č. 2195/200226, ako aj 
všetky v ňom stanovené uplatniteľné 
výnimky;
b) osobitných kategórií verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov;
c) osobitných kategórií 
hospodárskych subjektov.
7. Komisia uloží opatrenie NMO 
podľa odseku 5 len vtedy, ak je opatrenie 
alebo postup tretej krajiny dostatočne 
závažné a potenciálny negatívny vplyv z 
dôvodu obmedzenej dostupnosti 
alternatívnych zdrojov, ako sa stanovuje v 
odseku 2 písm. b), je pomerne malý.
8. Komisia môže zrušiť opatrenie 
NMO alebo pozastaviť jeho uplatňovanie, 
ak tretia krajina prijme uspokojivé 
nápravné opatrenia alebo záväzky na 
ukončenie daného opatrenia alebo 
postupu. Ak Komisia zistí, že prijaté 
nápravné opatrenia alebo záväzky boli 
zrušené, pozastavené alebo nesprávne 
vykonané, zverejní svoje zistenia a 
uplatňovanie opatrenia NMO môže 
kedykoľvek obnoviť. Komisia môže 
zrušiť, pozastaviť alebo obnoviť 
opatrenie NMO v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2 
a následne uverejní oznámenie v 
Úradnom vestníku Európskej únie.
9. Platnosť opatrenia NMO uplynie 
päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti 
alebo jeho predĺžení, pokiaľ sa 
preskúmaním nepreukáže potreba jeho 
ďalšieho uplatňovania. Toto preskúmanie 



PE695.192v01-00 46/62 PR\1237218SK.docx

SK

sa začne uverejnením oznámenia v 
Úradnom vestníku Európskej únie na 
podnet Komisie deväť mesiacov pred 
dňom uplynutia platnosti a ukončí sa do 
šiestich mesiacov. Po preskúmaní môže 
Komisia predĺžiť trvanie opatrenia NMO 
na obdobie piatich rokov v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 14 ods. 2.
________________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 
2002 o spoločnom slovníku obstarávania 
(CPV) (Ú. v. EÚ L 340, 16.12.2002, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Dotknutí verejní obstarávatelia alebo 

obstarávatelia
Komisia vypracuje zoznam verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov, 
resp. kategórií verejných obstarávateľov 
alebo obstarávateľov v jednotlivých 
členských štátoch, na ktorých zákazky sa 
toto opatrenie vzťahuje. S cieľom 
poskytnúť podklady na tento účel každý 
členský štát predloží zoznam vhodných 
verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov, resp. kategórií verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov. 
Komisia zabezpečí primeranú úroveň 
opatrení a spravodlivé rozdelenie záťaže 
medzi členskými štátmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Dodatočné zmluvné povinnosti úspešného 

uchádzača
1. V prípade postupov obstarávania, 
na ktoré sa vzťahuje opatrenie NMO, ako 
aj v prípade zákaziek zadaných na základe 
rámcovej dohody, ak je odhadovaná 
hodnota týchto zákaziek rovnaká alebo 
vyššia ako hodnoty stanovené v článku 8 
smernice 2014/23/EÚ, článku 4 smernice 
2014/24/EÚ a článku 15 smernice 
2014/25/EÚ a ak tieto rámcové dohody 
podliehali opatreniu NMO, verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia zahrnú do 
zmluvných podmienok s úspešným 
uchádzačom aj:
a) záväzok nezadať subdodávku 
hospodárskym subjektom s pôvodom v 
tretej krajine, na ktoré sa vzťahuje 
opatrenie NMO, viac ako 10 % celkovej 
hodnoty zákazky;
b) v prípade zmlúv, ktorých predmet 
sa vzťahuje na dodanie tovaru, záväzok, 
že počas trvania zmluvy tovar dodaný 
a/alebo služby poskytnuté pri plnení 
zmluvy s pôvodom v tretej krajine, na 
ktorú sa vzťahuje opatrenie NMO, 
nepredstavuje viac ako 10 % celkovej 
hodnoty zákazky bez ohľadu na to, či 
takýto tovar a/alebo služby dodáva alebo 
poskytuje priamo uchádzač alebo 
subdodávateľ; 
c) povinnosť poskytnúť na 
požiadanie verejnému obstarávateľovi 
alebo obstarávateľovi primerané dôkazy 
zodpovedajúce písmenu a) a/alebo b) 
najneskôr pri ukončení plnenia zmluvy; 
d) primeraný poplatok v prípade 
nedodržania záväzkov uvedených v 
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písmenách a) alebo b) od 10 % do 30 % 
celkovej hodnoty zákazky;
2. Na účely odseku 1 písm. c) stačí 
predložiť dôkaz o tom, že viac ako 90 % 
celkovej hodnoty zákazky pochádza z 
iných krajín, ako je tretia krajina, na 
ktorú sa vzťahuje opatrenie NMO. 
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
si vyžiada dôkazy v prípade odôvodnených 
náznakov nedodržiavania odseku 1 písm. 
a) alebo b) alebo ak sa zákazka zadá 
skupine hospodárskych subjektov, ktorá 
pozostáva z právnickej osoby s pôvodom v 
tretej krajine, na ktorú sa vzťahuje 
opatrenie NMO.
3. V prípade ponúk predložených 
nezávislými MSP podľa vymedzenia v 
odporúčaní Komisie 2003/361/ES s 
pôvodom v Únii alebo v tretej krajine, s 
ktorou Únia uzavrela medzinárodnú 
dohodu v oblasti obstarávania, Komisia a 
členské štáty sprístupnia usmernenia o 
najlepších postupoch s cieľom zabezpečiť 
účinnosť tohto nariadenia a 
konzistentnosť jeho vykonávania. V 
týchto usmerneniach sa zohľadnia najmä 
potreby MSP dostávať informácie.
4. Verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia zahrnú odkaz na dodatočné 
podmienky stanovené v tomto článku do 
dokumentov týkajúcich sa postupov 
obstarávania, na ktoré sa vzťahuje 
opatrenie NMO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že pri 
postupe verejného obstarávania alebo 
udeľovania koncesií neuplatnia cenovú 
úpravu v týchto situáciách:

1. Verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia sa môžu výnimočne 
rozhodnúť, že pri postupe verejného 
obstarávania neuplatnia NMO v týchto 
situáciách:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
 Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) neexistujú dostupne tovary alebo 
služby Únie a/alebo tovary a služby 
spadajúce pod režim medzinárodných 
záväzkov, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa alebo

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
 Článok 12 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) predložené sú len ponuky 
hospodárskych subjektov s pôvodom v 
tretej krajine, na ktoré sa vzťahuje 
opatrenie NMO, alebo ak len tieto ponuky 
spĺňajú požiadavky obstarávania; alebo 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
 Článok 12 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) je to opodstatnené z naliehavých 
dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ nemá v úmysle uplatňovať 
cenovú úpravu, uvedie svoj úmysel v 
oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, ktorý uverejní podľa článku 
49 smernice 2014/24/EÚ alebo článku 69 
smernice 2014/25/EÚ, alebo v oznámení o 
koncesii podľa článku 31 smernice 
2014/23/EÚ. Komisii to oznámi najneskôr 
do desiatich kalendárnych dní od dátumu 
uverejnenia oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania.

2. Keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ nemá v úmysle uplatňovať 
opatrenie NMO, oznámi to Komisii 
spôsobom, o ktorom rozhodne príslušný 
členský štát, najneskôr tridsať dní pred 
zadaním zákazky. Komisia môže namietať 
proti neuplatneniu opatrenia NMO, ak 
oznámenie nie je dostatočne odôvodnené. 
Ak má Komisia v úmysle namietať proti 
neuplatneniu opatrenia NMO, oznámi to 
v uvedenej lehote verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
 Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Každý verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ, ktorý chce uplatniť 
výnimku stanovenú v odseku 1, požiada 
Komisiu o schválenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
 Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Oznámenie obsahuje tieto údaje: 3. Oznámenie verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa 
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Komisii obsahuje tieto údaje:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
 Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) opis predmetu zákazky, b) presný odkaz na uverejnenie 
príslušnej ponuky v Úradnom vestníku 
Európskej únie (Tenders Electronic 
Daily);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
 Článok 12 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) skutočnosť, na ktorej sa zakladá 
rozhodnutie neuplatňovať cenovú úpravu, 
pričom využívanie tejto výnimky sa 
podrobne zdôvodní,

d) skutočnosť, na ktorej sa zakladá 
úmysel neuplatňovať opatrenie NMO, 
pričom využívanie tejto výnimky sa 
podrobne zdôvodní,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
 Článok 12 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) prípadne akékoľvek ďalšie 
informácie, ktoré verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ pokladá za 
užitočné.

e) prípadne iné informácie, ktoré 
verejný obstarávateľ/obstarávateľ pokladá 
za užitočné.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa
Vykonávanie

1. V prípade, keď verejní 
obstarávatelia alebo obstarávatelia 
nesprávne uplatňujú výnimky ustanovené 
v článku 12, Komisia môže uplatniť 
opravný mechanizmus uvedený v článku 3 
smernice 89/665/EHS26 alebo článku 8 
smernice 92/13/EHS27.
2. Zmluvy, ktoré sa s hospodárskym 
subjektom uzavreli v rozpore s cenovými 
úpravami Komisie prijatými alebo 
obnovenými Komisiou podľa tohto 
nariadenia sú neúčinné.
________________
26 Smernica Rady 89/665/EHS z 21. 
decembra 1989 o koordinácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení týkajúcich sa uplatňovania 
postupov preskúmavania v rámci 
verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. 
v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33).
27 Smernica Rady 92/13/EHS z 25. 
februára 1992, ktorou sa koordinujú 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia o uplatňovaní právnych 
predpisov Spoločenstva, o postupoch 
verejného obstarávania subjektov 
pôsobiacich vo vodnom, energetickom, 
dopravnom a telekomunikačnom sektore 
(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 a
Opravné prostriedky

S cieľom zabezpečiť právnu ochranu 
hospodárskych subjektov, ktoré majú 
alebo mali záujem o získanie určitej 
zákazky patriacej do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia, sa zodpovedajúcim 
spôsobom uplatňuje smernica Rady 
89/665/EHS a smernica Rady 92/13/EHS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii pomáha Poradný výbor 
pre verejné obstarávanie zriadený 
rozhodnutím Rady 71/306/EHS a výbor 
zriadený na základe článku 7 nariadenia 
Rady (EÚ) 2015/1843 (nariadenie o 
prekážkach obchodu)29. Tieto výbory sú 
výbormi v zmysle článku 3 nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii pomáha výbor zriadený na 
základe článku 7 nariadenia o prekážkach 
obchodu. Tento výbor je výborom v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

_______________________
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/1843 zo 6. októbra 2015, 
ktorým sa stanovujú postupy Únie v 
oblasti spoločnej obchodnej politiky s 
cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie 
podľa pravidiel medzinárodného 
obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené 
pod záštitou Svetovej obchodnej 
organizácie (Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2015, 
s. 1).



PR\1237218SK.docx 55/62 PE695.192v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
 Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď sa uvádza odkaz na tento 
odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011 a príslušným výborom je 
výbor vytvorený nariadením o prekážkach 
obchodu.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
 Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak výbor nevydá žiadne 
stanovisko, Komisia neprijme návrh 
vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 
5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

31. decembra 2018 a následne 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 Únie do 
postupov zadávania verejnej zákazky 
alebo udeľovania koncesie v tretích 
krajinách realizovaných podľa tohto 
nariadenia. Na tento účel členské štáty 
poskytnú Komisii na požiadanie príslušné 
informácie.

Tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a následne najmenej každé tri 
roky Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia a o pokroku dosiahnutom 
pri medzinárodných rokovaniach 
týkajúcich sa prístupu hospodárskych 
subjektov Únie na trhy obstarávania a 
trhy s koncesiami tretích krajín 
realizovaných podľa tohto nariadenia. 
Členské štáty poskytnú Komisii na 
požiadanie príslušné informácie o 
uplatňovaní opatrení podľa tohto 
nariadenia, a to aj pokiaľ ide o počet 
postupov obstarávania na ústrednej a 
nižšej ako ústrednej úrovni, v ktorých sa 
uplatnilo dané opatrenie NMO, počet 
prijatých ponúk tretích krajín, na ktoré sa 
vzťahuje uvedené opatrenie NMO, ako aj 
prípady, v ktorých sa uplatnila osobitná 
výnimka z opatrenia NMO.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17a
Preskúmanie

Najneskôr päť rokov po prijatí 
vykonávacieho aktu alebo najneskôr šesť 
rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia, podľa toho, čo nastane 
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skôr, a potom každých šesť rokov Komisia 
preskúma rozsah pôsobnosti, fungovanie 
a účinnosť tohto nariadenia a svoje 
zistenia oznámi Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V marci 2012 Komisia uverejnila svoj legislatívny návrh na tému Verejné obstarávanie: 
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. Cieľom Komisie bolo vytvoriť pákový účinok v bilaterálnych 
obchodných rokovaniach s tretími krajinami o otvorení trhov verejného obstarávania, keďže 
mnohé tretie krajiny úplne odmietajú otvoriť svoje trhy verejného obstarávania 
medzinárodnej konkurencii alebo ich otvoriť viac, ako už urobili. V dôsledku toho čelia 
hospodárske subjekty EÚ v mnohých krajinách, ktoré sú obchodnými partnermi Únie, 
reštriktívnym postupom obstarávania. Hlavnou myšlienkou návrhu Komisie bolo preto zlepšiť 
podmienky, za ktorých sa podniky EÚ môžu uchádzať o verejné zákazky v tretích krajinách, a 
posilniť pozíciu Európskej únie v rokovaniach o podmienkach prístupu tovaru, služieb a 
dodávateľov z EÚ na trhy verejného obstarávania, a tak pracovať na dosiahnutí rovnakých 
podmienok v postupoch verejného obstarávania.

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. 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 ukázalo zložité dosiahnuť v rámci obchodných rokovaní plnenie 
záväzkov tretích krajín v tejto oblasti.

Komisia s cieľom dosiahnuť pákový účinok na otvorenie príležitostí verejného obstarávania v 
tretích krajinách vo svojom návrhu z roku 2012 navrhla možnosť obmedziť prístup na trh pre 
tretie krajiny, ktoré nevedú obchodné rokovania s EÚ. V návrhu z roku 2012 sa počítalo s 
decentralizovaným a centralizovaným postupom pre tovary a služby, ktoré nevyužívajú 
výhody vyplývajúce so záväzkov prístupu na trh. V rámci decentralizovaného postupu 
Komisia mohla schváliť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vylúčia z obstarávacích 
postupov ponuky, ktorých podiel tovarov alebo služieb nespadajúcich pod režim 
medzinárodných záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty tovarov a služieb v ponuke v 
prípade, že medzi EÚ a krajinou pôvodu týchto tovarov alebo služieb neexistuje podstatná 
reciprocita v otvorení trhu. V tomto návrhu s centralizovaným pilierom sa navyše stanovuje 
mechanizmus EÚ na ďalšie zlepšenie vyjednávacej pozície EÚ v medzinárodných 
rokovaniach o prístupe na trh na základe preskúmania Komisie, konzultácií s tretími 
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krajinami a podľa potreby uloženia dočasných reštriktívnych opatrení Komisie. Komisia je 
presvedčená, že by to malo byť stimulom pre tretie krajiny, aby začali rokovať o otvorení 
svojich trhov verejného obstarávania s EÚ.

Reakcie v Rade 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 s negatívnym vplyvom na globálny obchod (najmä s ohľadom na 
možné odvetné opatrenia významných tretích krajín). Rada nebola schopná túto patovú 
situáciu prekonať a pokročiť v rokovaniach o podstate návrhu. Európsky parlament 15. 
januára 2014 prijal 85 pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie bez toho, aby prijal 
legislatívne uznesenie, a teda bez uzavretia prvého čítania. S týmito pozmeňujúcimi návrhmi 
sa Parlament snažil preklenúť rozdiely medzi zástancami a odporcami návrhu.

Dôležité body hlasovania Parlamentu 15. januára 2014 boli:

- zavedenie doložky o revízii, ktorá umožní po určitom čase posúdiť, či tento nástroj 
pomáha pri otvorení zahraničných trhov verejného obstarávania alebo jednoducho vedie 
k protekcionizmu na trhu verejného obstarávania Európskej únie;

- vylúčenie rozvojových krajín z nariadenia;

- lepšie prepojenie medzi decentralizovaným a centralizovaným pilierom, t. j. že 
opatrenia možno prijať len vtedy, keď Komisia začala vyšetrovanie údajných 
reštriktívnych opatrení;

- predchádzanie fragmentácii vnútorného trhu verejného obstarávania.

Talianske predsedníctvo predložilo kompromisné znenie na jeseň 2014, nedokázalo však 
preklenúť rozdielne pozície v Rade. V nadväznosti na diskusiu o smerovaní na zasadnutí 
ministrov obchodu v Rade v novembri 2014 Komisia predložila revidovaný návrh s cieľom 
pokročiť v rozhovoroch. Komisia 29. januára 2016 prijala svoj pozmenený návrh 
medzinárodného nástroja verejného obstarávania. Koordinátori výboru INTA sa 27. februára 
2017 rozhodli zaradiť tento bod do programu niektorej z nasledujúcich schôdzí INTA s 
cieľom aktualizovať mandát na rokovania tým, že sa bude hlasovať o ďalších pozmeňujúcich 
návrhoch, keďže revidovaný návrh obsahuje zásadné zmeny.

Zmenený návrh na jednej strane priniesol zlepšenia v kľúčových oblastiach, ako je napríklad 
vypustenie decentralizovaného piliera, ktorý aj v Parlamente vyvolával obavy, že by mohol 
viesť k fragmentácii vnútorného trhu, ale na druhej strane neboli zohľadnené hlavné 
požiadavky Európskeho parlamentu. Okrem toho sa zaviedli nové prvky, ktoré si vyžadujú 
kontrolu výboru INTA a Parlamentu. Spravodajca preto predložil aktualizovaný návrh správy 
s cieľom aktualizovať mandát Európskeho parlamentu a vziať do úvahy zmeny predložené s 
revidovaným návrhom z roku 2016. Táto správa teda vychádza z dvoch hlavných pilierov: Po 
prvé, v častiach, ktoré sú rovnaké alebo porovnateľné s pôvodným návrhom z roku 2012, 
spravodajca predkladá pozmeňujúce návrhy prijaté na plenárnom zasadnutí 15. januára 2014, 
v prípade potreby prispôsobené revidovanému návrhu z roku 2016. Po druhé, správa obsahuje 
pozmeňujúce návrhy k novým prvkom, ktoré priniesol revidovaný návrh z roku 2016.
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Nové prvky revidovaného návrhu z roku 2016:

Hlavnou zmenou v tejto súvislosti je, že návrh ustanovuje len „cenovú úpravu“ a úplne 
potláča opatrenie uzavretia trhu. Ak sa na základe vyšetrovania Komisie zistí, že určitá krajina 
bráni v EÚ účasti na obstarávaní, uplatní sa na výrobky alebo služby z tejto krajiny cenová 
úprava. To znamená, že na rozdiel od pôvodného návrhu, budú konkrétne zahraničné výrobky 
a služby vždy oprávnené, ak je ponuka konkurenčná z hľadiska ceny a kvality po zohľadnení 
úpravy ceny.  Cenová úprava sa bude vzťahovať len na hodnotiaci postup a nebude určovať 
konečnú cenu zákazky. Trh EÚ v žiadnom prípade nebude uzavretý pre zahraničné subjekty.

Základným cieľom návrhu však je získať pákový účinok s cieľom otvoriť trhy s verejným 
obstarávaním v rámci obchodných rokovaní, a zabezpečiť tak rovnaké podmienky v oblasti 
prístupu na trh verejného obstarávania. Zdá sa, že nová navrhovaná cenová úprava už 
nesleduje tento cieľ, ale podľa názoru spravodajcu je skôr antidumpingovým clom. Podľa 
návrhu spravodajcu sa treba vrátiť k pôvodnému mechanizmu dočasného obmedzenia 
prístupu tovaru a/alebo služieb z tretej krajiny na trh verejného obstarávania EÚ, ako to 
navrhuje Komisia vo svojom návrhu z roku 2012, ktorý Európsky parlament schválil v januári 
2014.

Navyše členské štáty majú navrhnúť, ktorí obstarávatelia budú opatrenia vykonávať s cieľom 
zabezpečiť, že sa nedotkne najmenších subjektov s obmedzenými administratívnymi 
kapacitami. Hoci ide o platný cieľ, toto nariadenie sa musí vykonávať jednotným spôsobom 
na celom vnútornom trhu. Inak by to mohlo viesť k fragmentácii jednotného trhu a k strate 
pákového účinku.

Ďalším prvkom je, že cenová sankcia sa už nebude musieť uplatňovať na celú krajinu, v 
ktorej Komisia zistila diskrimináciu uchádzačov z EÚ. Umožní to zamerať sa na územia na 
regionálnej alebo miestnej úrovni, ako sú štáty, regióny alebo mestá.  Cieľom je rozlišovať 
medzi územiami a nabádať subjekty na nižšej ako ústrednej úrovni k tomu, aby otvorili svoje 
postupy obstarávania uchádzačom z EÚ.

Ďalším bodom revidovaného návrhu z roku 2016 je jasnejšie rozdelenie dôkazného bremena. 
Opatrenie sa bude vzťahovať na spoločnosti a produkty, v prípade ktorých viac než 50 % 
celkovej hodnoty zákazky pochádza z krajiny, ktorá uplatňuje potvrdené diskriminačné 
opatrenia voči spoločnostiam, tovaru a lebo službám z EÚ. Predpokladá sa, že hospodárske 
subjekty z danej krajiny budú dodávať predmetné tovary a služby. Dôkazné bremeno pri 
preukazovaní toho, že ponuka neobsahuje takéto tovary alebo služby, bude na uchádzačovi z 
tejto krajiny a nie na verejnom obstarávateľovi. Pôvodný návrh vyvolával dojem, že dôkazné 
bremeno v tejto súvislosti bude na verejných obstarávateľoch.

V súlade s prístupom Komisie k transparentnosti v oblasti obchodnej politiky sa tiež navrhuje 
zverejňovať zistenia vyšetrovaní Komisie, v ktorých sa identifikujú prekážky predkladania 
ponúk v tretích krajinách. Účinok „menovania a obvinenia“ by priniesol novú dynamiku v 
snahe o odstránenie týchto prekážok. Takisto by sa mali zverejňovať opatrenia prijaté tretími 
krajinami v snahe o zlepšenie problematického stavu. Táto zmena sa oceňuje. 

Začlenenie niektorých pozmeňujúcich a návrhov Parlamentu:

Okrem vylúčenia najmenej rozvinutých krajín z rozsahu tohto návrhu sa vylučujú aj 
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rozvojové krajiny a MSP. Okrem toho niektoré členské štáty a Parlament sa domnievajú, že 
decentralizovaný pilier – podľa ktorého by mali mať verejní obstarávatelia možnosť vylúčiť 
zahraničných uchádzačov z účasti na ich obstarávaniach – by mohol predstavovať riziko 
fragmentácie vnútorného trhu. Revidovaný návrh úplne vylučuje túto možnosť.

Nezačlenené požiadavky Parlamentu:

Ide o hodnotenie environmentálnych, pracovných alebo sociálnych otázok v posúdení 
reciprocity, alebo žiadosť Parlamentu o doložku o preskúmaní, ktorá umožňuje posúdiť 
otázku, či nariadenie prispieva k ďalšiemu otvoreniu trhov verejného obstarávania alebo je to 
nástroj protekcionizmu. Odmietnuť celé nariadenie z tohto dôvodu by bolo pochybné, preto 
Parlament navrhuje, aby sa doň zaradila doložka o preskúmaní, ktorá Komisiu zaviaže 
preskúmať vplyv nariadenia po tom, čo nadobudne účinnosť a bude sa uplatňovať určitý 
stanovený počet rokov, a zodpovedajúcim spôsobom ho zrevidovať. Z toho istého dôvodu 
Parlament navrhuje obmedziť obdobie uplatňovania akýchkoľvek reštriktívnych opatrení 
prijatých prostredníctvom vykonávacieho aktu na najviac päť rokov (podobné ustanoveniam v 
nariadeniach EÚ o ochrane obchodu), aby sa predišlo tomu, že tieto opatrenia povedú k 
trvalému uzatvoreniu trhu. Ďalšou požiadavkou, ktorá bola zohľadnená iba okrajovo, je 
skrátenie lehoty na vyšetrovania. Parlament požiadal o skrátenie lehoty na uzavretie 
vyšetrovania na tri mesiace s možnosťou predĺženia o jeden mesiac. Komisia skrátila obdobie 
z deviatich na osem mesiacov, pričom zároveň zvýšila možné predĺženie z troch na štyri 
mesiace, čo v podstate ponecháva čas na preskúmanie nezmenený.

Vývoj rokovaní od roku 2018:

Po predložení zmeneného návrhu správy vo výbore INTA vo februári 2018 a zavedení 
pozmeňujúcich návrhov a po diskusii o nich v marci/apríli 2018 sa práce na tomto spise v 
máji 2018 zastavili z dôvodu dlhotrvajúceho blokovania spisu v Rade. Podľa názoru 
spravodajcu a v súlade s tieňovými spravodajcami by postup obnovenia mandátu Parlamentu 
na rokovania v rámci trialógu nebol býval konštruktívny vzhľadom na to, že v Rade 
neexistuje žiadna reálna perspektíva na napredovanie.

Vzhľadom na prestávku počas volieb v roku 2019 sa spis stal súčasťou neukončených 
záležitostí predchádzajúceho Parlamentu (článok 240). Členské štáty zároveň opakovane 
vyzývali na nový impulz a naliehavo žiadali prijatie spoločnej pozície k nástroju verejného 
obstarávania (závery Európskej rady z 22. marca 2019/2. októbra 2020), ktorá v Rade 
nedosiahla hmatateľné výsledky. Po podrobných prípravných prácach počas fínskeho, 
chorvátskeho a nemeckého predsedníctva predložilo v apríli 2021 portugalské predsedníctvo 
Rade podstatne prepracovaný návrh pozície, ktorý znamenal zásadný posun vo vnútornej 
logike navrhovaného nástroja. Po viac ako deviatich rokoch nečinnosti Rada prijala pozíciu k 
nástroju verejného obstarávania v júni 2021, čím položila základy pre pokračovanie prác na 
spise vo výbore INTA na základe nového návrhu správy, ktorý predložil spravodajca.

Spravodajca podporuje významný odklon od logiky návrhu Komisie z roku 2016, ktorý sa 
vyznačuje skôr prístupom zameraným na uchádzačov ako koncepciou založenou na verejných 
súťažiach. Zmenou paradigmy sa obchádzajú predchádzajúce ťažkostí pri určovaní pôvodu 
tovaru, služieb, stavebných prác a koncesií. Zložitosť nástroja sa znižuje, pričom sa podstatne 
zlepšuje jeho použiteľnosť.
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Spravodajca naďalej zastáva názor, že opatrenia NMO sa musia posudzovať podľa ich 
účinnosti, proporcionality a uplatniteľnosti. Vzhľadom na to, že neexistuje dôkaz o účinnosti 
mechanizmu úpravy cien (opatrenie upravujúce dosiahnuté výsledky, ako ho vymedzila 
Rada), ako jediné opatrenie NMO sa navrhuje zachovanie možnosti uzavretia trhu.

Okrem účinných a efektívnych opatrení NMO je pre pridanú hodnotu nástroja rozhodujúce 
trvanie prešetrovaní a konzultácií. V tejto súvislosti sa zavádzajú kratšie časové rámce pre oba 
postupy, ktoré sa podľa návrhu majú skôr prekrývať ako nasledovať po sebe, aby sa zaručilo 
včasné uplatňovanie opatrení NMO bez zbytočného odkladu. 

Zamýšľaný pákový efekt nástroja možno odvodiť od miery, v akej sa uplatňuje na 
hospodárske subjekty a orgány verejného obstarávania a obstarávateľské subjekty. 
Jednoduchosť a efektívnosť nástroja zaručuje výhradný dôraz na pevnú hodnotu zmlúv o 
verejnom obstarávaní ako kritérium merania.

Výnimky z požiadavky na uplatňovanie nástroja sú možné za úzko vymedzených okolností, 
konkrétne v prípadoch, keď po prvé, sú k dispozícii len ponuky uchádzačov z tretích krajín, 
na ktoré sa vzťahuje opatrenie NMO, alebo po druhé, ak existujú závažné dôvody verejného 
záujmu. Ďalšie výnimky by brzdili celkový cieľ nástroja.


