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OBAVIJEST SUDIONICIMA
POVLAČENJE UJEDINJENE KRALJEVINE I PRAVILA EU-A U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz
Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. To znači da će se, osim u slučaju
da se ratificiranim sporazumom o povlačenju1 utvrdi kasniji datum, cjelokupno primarno
i sekundarno pravo Unije prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka
2019. u 00:00 prema srednjoeuropskom vremenu („datum povlačenja”).2 Ujedinjena
Kraljevina će tada postati „treća zemlja”3.
Priprema za povlačenje nije samo pitanje EU-a i nacionalnih tijela, nego i privatnih
subjekata.
S obzirom na izraženu neizvjesnost, a posebno kad je riječ o sadržaju mogućeg
sporazuma o povlačenju, nužno je gospodarskim subjektima ukazati na pravne posljedice
koje je potrebno uzeti u obzir nakon što Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja4.
Podložno prijelaznom anranžmanu koji može biti uključen u mogući sporazum o
povlačenju, pravila EU-a u području javne nabave ne primjenjuju se na Ujedinjenu
Kraljevinu od datuma povlačenja5. U nastavku su navedene posljedice za postupke javne
nabave koje su pokrenula tijela država članica EU-a, a koje će nastupiti od datuma
povlačenja:
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U tijeku su pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom radi sklapanja sporazuma o povlačenju.
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Osim toga, u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji Europsko vijeće u dogovoru
s Ujedinjenom Kraljevinom može jednoglasno odlučiti da se Ugovori prestaju primjenjivati od
kasnijeg datuma.

3

Treća zemlja je zemlja koja nije država članica EU-a.
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Kad je riječ o postupcima javne nabave koji će biti u tijeku na datum povlačenja, EU u sporazumu o
povlačenju pokušava dogovoriti rješenja s Ujedinjenom Kraljevinom. Temeljna načela stajališta EU-a
u pogledu postupaka javne nabave koji su u tijeku dostupna su ovdje:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-going-public-procurementprocedures_en.
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Stoga će se sva jamstva povezana s propisima EU-a o javnoj nabavi prestati primjenjivati na one
gospodarske subjekte koji su zainteresirani za sudjelovanje ili koji sudjeluju u postupcima javne
nabave
u
Ujedinjenoj
Kraljevini.
Vidjeti
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/public_procurement.pdf za popis instrumenata koji čine dio pravne stečevine EU-a u
području javne nabave.

 Gospodarski će subjekti iz Ujedinjene Kraljevine imati isti status kao i svi drugi
gospodarski subjekti sa sjedištem u trećoj zemlji s kojom EU nije sklopila sporazum o
otvaranju tržišta javne nabave.6 Oni će stoga podlijegati istim pravilima kojima
podliježu ponuditelji iz trećih zemalja.
 U članku 85. Direktive 2014/25/EU, kojom se uređuju postupci nabave za subjekte
koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te
sektoru poštanskih usluga7, utvrđuje se da ponude podnesene u EU-u mogu biti
odbijene ako je udio proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja, s kojima EU nije sklopio
sporazum kojim se poduzećima iz EU-a osigurava usporediv i stvaran pristup
tržištima tih trećih zemalja, veći od 50 % ukupne vrijednosti proizvoda koji su
obuhvaćeni ponudom. Čak i ako takve ponude ne budu odbijene, neće rezultirati
dodjelom ugovora ako postoje jednakovrijedne ponude s udjelom proizvoda
podrijetlom iz trećih zemalja manjim od 50 %. Stoga, ponude u toj vrsti nabava EU-a
kojima se nudi više od 50 % proizvoda podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine i ostalih
trećih zemalja mogu biti odbijene ili isključene iz dodjele ugovora.
 Kako je pojašnjeno uvodnom izjavom 18. Direktive 2009/81/EZ, kojom se uređuju
postupci nabave u području obrane i sigurnosti koje provode javni naručitelji ili
naručitelji8, države članice EU-a zadržavaju pravo odlučivanja o tome mogu li njihovi
javni naručitelji/naručitelji gospodarskim subjektima iz trećih zemalja dopustiti da
sudjeluju u njihovim postupcima nabave u području obrane i sigurnosti. Gospodarski
subjekti iz Ujedinjene Kraljevine mogu stoga biti isključeni iz nadmetanja za ugovore
u području obrane i sigurnosti u EU-u.
 Nadalje, u članku 22. Direktive 2009/81/EZ navodi se da države članice priznaju
sigurnosne provjere koje one smatraju jednakovrijednima onima koje su izdane u
skladu s njihovim nacionalnim pravom. Budući da Ujedinjena Kraljevina od datuma
povlačenja prestaje biti članicom Unije, države članice EU-a više neće biti dužne
priznati sigurnosne provjere koje je neki gospodarski subjekt prošao u Ujedinjenoj
Kraljevini, čak i ako ih smatraju jednakovrijednima svojim nacionalnim sigurnosnim
provjerama. To može dovesti do isključenja onih subjekata koji se oslanjaju na
sigurnosnu provjeru Ujedinjene Kraljevine u okviru EU-ovih postupaka javne nabave
u području obrane i sigurnosti.
Na internetskoj stranici Komisije o javnoj nabavi (https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public-procurement_hr) nalaze se opće informacije o postupcima javne nabave u
EU-u. Ta će se stranica prema potrebi ažurirati s dodatnim informacijama.
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Time se u pitanje ne dovodi bilo kakvo buduće pristupanje Ujedinjene Kraljevine Sporazumu o javnoj
nabavi.
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SL L 94, 28.3.2014., str. 243.
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SL L 216, 20.8.2009., str. 76.
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