EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP

V Bruseli 18. januára 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00.00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne
právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah možnej dohody o vystúpení, sa
hospodárskym subjektom pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa
Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou4.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v možnej
dohode o vystúpení, sa od dátumu vystúpenia právne predpisy EÚ v oblasti verejného
obstarávania už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.5 To má na postupy verejného
obstarávania, ktoré orgány členských štátov EÚ začali k dátumu vystúpenia, najmä tieto
dôsledky:

1

So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.

2

V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže tiež Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.

3

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

4

Pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, ktoré k dátumu vystúpenia nebudú ukončené, EÚ sa
snaží dohodnúť so Spojeným kráľovstvom na riešeniach v dohode o vystúpení. Základné zásady,
o ktoré sa opiera pozícia EÚ k neukončeným postupom verejného obstarávania, sú k dispozícii na tejto
adrese:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-going-public-procurementprocedures_en.

5

Na hospodárske subjekty, ktoré sa budú chcieť zúčastniť alebo sa už zúčastňujú postupov verejného
obstarávania v Spojenom kráľovstve, sa prestanú vzťahovať akékoľvek záruky súvisiace s právom EÚ
v oblasti verejného obstarávania. Zoznam nástrojov, ktoré tvoria acquis EÚ v oblasti verejného
obstarávania,
je
uvedený
na
adrese
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/public_procurement.pdf .

 Hospodárske subjekty zo Spojeného kráľovstva budú mať rovnaké postavenie ako
všetky ostatné hospodárske subjekty z tretích krajín, s ktorými EÚ nemá uzavretú
nijakú dohodu o otvorení trhu s verejným obstarávaním6. Budú preto pre ne platiť
rovnaké pravidlá ako pre ktoréhokoľvek uchádzača z tretej krajiny.
 V článku 85 smernice 2014/25/EÚ, ktorá upravuje postupy obstarávania pri nákupe
tovaru, ktorý vykonávajú subjekty pôsobiace v odvetviach vodného hospodárstva,
energetiky, dopravy a poštových služieb7, sa stanovuje, že ponuky predložené v EÚ
môžu byť zamietnuté, ak podiel produktov pochádzajúcich z tretích krajín, s ktorými
EÚ neuzatvorila dohodu, ktorá by podnikom EÚ zabezpečovala porovnateľný
a skutočný prístup na trhy týchto tretích krajín, prevyšuje 50 % celkovej hodnoty
produktov, ktoré tvoria ponuku. Aj v prípade, že takéto ponuky nebudú zamietnuté,
nesmú viesť k zadaniu zákazky, ak existujú rovnocenné ponuky s menej ako 50 %
výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín. Pri tomto druhu verejného obstarávania EÚ
preto môžu byť ponuky, ktoré budú obsahovať viac ako 50 % produktov
pochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva alebo z tretích krajín, zamietnuté alebo
nemusia viesť k zadaniu zákazky.
 Ako sa uvádza v odôvodnení 18 smernice 2009/81/ES, ktorá upravuje postupy
obstarávania verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany
a bezpečnosti8, členské štáty EÚ si ponechávajú právomoc rozhodovať o tom, či ich
verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu povoliť hospodárskym subjektom
z tretích krajín, aby sa zapojili do postupov obstarávania v oblasti obrany
a bezpečnosti. Hospodárske subjekty zo Spojeného kráľovstva preto môžu byť
vylúčené z prekladania ponúk na zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.
 Okrem toho sa v článku 22 smernice 2009/81/ES stanovuje, že členské štáty uznajú
bezpečnostné previerky, ktoré považujú za rovnocenné s bezpečnostnými previerkami
vydanými v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Keďže Spojené kráľovstvo od
dátumu vystúpenia prestane byť členom Únie, členské štáty EÚ už nebudú povinné
uznávať bezpečnostné previerky získané hospodárskym subjektom v Spojenom
kráľovstve, aj keby ich považovali za rovnocenné so svojimi národnými
bezpečnostnými previerkami. To môže viesť k vylúčeniu subjektov s bezpečnostnou
previerkou zo Spojeného kráľovstva z postupov verejného obstarávania EÚ v oblasti
obrany a bezpečnosti.
Všeobecné informácie o postupoch verejného obstarávania v EÚ sú uvedené na webovej
stránke Komisie venovanej verejnému obstarávaniu (https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public-procurement_en). Táto stránka bude v prípade potreby doplnená o ďalšie
aktuálne informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
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Tým nie je dotknuté prípadné budúce pristúpenie Spojeného kráľovstva k Dohode o vládnom
obstarávaní.
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Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.
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Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.
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