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Pozměňovací návrh 83
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a články 62 a 114 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 14, 
čl. 45 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62 
a článek 114 a Protokol 26 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita a 
transparentnost. Pro veřejné zakázky, které 
převyšují určitou hodnotu, by však měla 
být vypracována ustanovení koordinující 
vnitrostátní postupy při zadávání zakázek, 
aby se zajistilo uplatňování uvedených 
zásad v praxi a otevření zadávání 
veřejných zakázek hospodářské soutěži.

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvách o Evropské unii, zejména 
zásadami volného pohybu zboží, svobody 
usazování a volného pohybu služeb, jakož i 
zásad z toho vyplývajících, jako je rovné 
zacházení, nediskriminace, vzájemné 
uznávání, proporcionalita a transparentnost
a dále rozdělení pravomocí zakotvené 
v čl. 14 odst. 1 SFEU a Protokolu 26. 
Evropské právní předpisy v oblasti 
zadávání veřejných zakázek by měly 
respektovat širokou diskreční pravomoc 
veřejných orgánů při plnění jejich úkolů 
veřejné služby. Pro veřejné zakázky, které 
převyšují určitou hodnotu, by však měla 
být vypracována ustanovení koordinující 
vnitrostátní postupy při zadávání zakázek, 
aby se zajistilo uplatňování uvedených 
zásad v praxi a otevření zadávání 
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veřejných zakázek hospodářské soutěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, revidována a 
modernizována, aby se zvýšila efektivita 
veřejných výdajů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 
společenských cílů. Je rovněž třeba 
vyjasnit základní pojmy a koncepty, aby se 
zajistila větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie.

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, revidována a 
modernizována, aby veřejní zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu udržitelného rozvoje, 
inovací a sociálního začleňování a dalších 
společných společenských cílů, aby se 
zvýšila efektivita veřejných výdajů, zajistil 
nejlepší poměr kvality a ceny a aby se 
zejména usnadnila účast malých a 
středních podniků na veřejných zakázkách, 
a aby zadavatelé měli možnost lépe 
využívat veřejných zakázek na podporu 
společných společenských cílů. Je rovněž 
třeba zjednodušit směrnice a vyjasnit 
základní pojmy a koncepty, aby se zajistila 
větší právní jistota, a začlenit do 
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současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie. Tato 
směrnice stanoví právní předpis 
upravující způsob, jakým nakupovat. 
Veřejní zadavatelé mohou v zájmu 
dosažení společných cílů stanovit 
požadavky, které jsou náročnější než 
stávající právní předpisy EU nebo 
překračují jejich rámec.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, revidována a 
modernizována, aby se zvýšila efektivita 
veřejných výdajů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, revidována a 
modernizována, aby se zvýšila efektivita 
veřejných výdajů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 
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společenských cílů. Je rovněž třeba 
vyjasnit základní pojmy a koncepty, aby se 
zajistila větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie.

společenských cílů, které povedou 
k vytváření nových udržitelných 
pracovních míst. Je rovněž třeba vyjasnit 
základní pojmy a koncepty, aby se zajistila 
větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, revidována a 
modernizována, aby se zvýšila efektivita 
veřejných výdajů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 
společenských cílů. Je rovněž třeba 
vyjasnit základní pojmy a koncepty, aby se 

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, revidována a 
modernizována, aby veřejní zadavatelé 
měli možnost lépe využívat nástroje 
veřejných zakázek na podporu 
udržitelného rozvoje, dodržování 
sociálních a pracovních práv a dalších 
společných společenských cílů, aby se tak
zvýšila efektivita veřejných výdajů a 
zajistily se efektivnější výsledky poměru 
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zajistila větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie.

nákladů a přínosů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 
společenských cílů. Je rovněž třeba 
zjednodušit pravidla EU týkající se 
zadávání veřejných zakázek, zejména co 
se týče způsobu uplatňování s cílem 
dosáhnout cílů udržitelnosti, které by měly 
být zahrnuty do politiky zadávání 
veřejných zakázek, a vyjasnit základní 
pojmy a koncepty, aby se zajistila větší 
právní jistota, a začlenit do současných 
pravidel určité aspekty související se 
zavedenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 11 Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí být do vymezení a 
provádění politik a činností Unie zahrnuty 
požadavky na ochranu životního prostředí, 
zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou veřejní zadavatelé 
přispět k ochraně životního prostředí a 
podpoře udržitelného rozvoje, aniž by 
přišli o možnost získat pro své zakázky 
nejlepší poměr kvality a ceny.

(5) Podle článků 9, 10 a 11 Smlouvy 
o fungování Evropské unie musí být do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie zahrnuty požadavky na ochranu 
životního prostředí a sociální hlediska, 
zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou veřejní zadavatelé 
přispět k ochraně životního prostředí a 
podpoře udržitelného rozvoje a jak mohou 
využít svou diskreční pravomoc, aby 
zvolili technické specifikace a kritéria pro 
zadání, jejichž cílem je zadávání 
společensky udržitelných zakázek, aniž by 
přišli o vazbu na předmět zakázky a 
o možnost získat pro své zakázky nejlepší 
poměr kvality a ceny.
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Pozměňovací návrh 89
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podle článku 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí Unie při vymezování 
a provádění svých politik a činností 
přihlížet k požadavkům spojeným se 
zárukou přiměřené sociální ochrany 
a bojem proti sociálnímu vyloučení, 
zejména za účelem podpory vysoké úrovně 
zaměstnanosti. Tato směrnice upřesňuje 
způsob, jakým mohou veřejní zadavatelé 
přispět k prosazování sociálních kritérií 
a ke zlepšení práv zaměstnanců v souladu 
s judikaturou a s evropskými 
a mezinárodními právními předpisy 
a přitom u všech svých zakázek zaručit 
možnost dosažení optimálního poměru 
mezi sociální kvalitou a cenou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
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různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie. 
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
Vzhledem k významu kulturního kontextu 
a citlivosti těchto služeb by členské státy 
měly mít široké rozhodovací pravomoci, 
pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla této 
směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality 
v sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace.

různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie.  
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
Vzhledem k významu kulturního kontextu,
citlivosti těchto služeb, zásadě 
subsidiarity, Protokolu 26 o službách 
obecného zájmu, článku 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a článku 36 
Listiny základních práv mají členské státy 
široké rozhodovací pravomoci, pokud jde 
o organizaci výběru poskytovatelů služeb 
způsobem, který považují za nejvhodnější, 
a to co nejblíže potřebám uživatelů a 
s ohledem na rozdíly v potřebách a 
preferencích uživatelů, které mohou 
vyplývat z odlišných geografických, 
sociálních a kulturních situací, a zajištění 
všeobecného přístupu, návaznosti a 
dostupnosti služeb po celém území Unie. 
Pravidla této směrnice zohledňují uvedené 
závazné pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality 
v sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie, která jsou 
nastavena tak, aby zajistila vysokou míru 
kvality, kontinuity, dostupnosti a 
komplexnosti služeb, specifických potřeb 
jednotlivých kategorií uživatelů, zapojení 
a posílení postavení uživatelů, jejich 
uspokojení, sociální začlenění a případně 
inovace. Členské státy a/nebo orgány 
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veřejné správy mají i nadále možnost 
poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace o 
opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie.  
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace o 
opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie.  
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 
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a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality v 
sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace.

a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality v 
sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie, zejména pak 
kritéria týkající se sociálních podmínek 
a podmínek zaměstnanosti, zajištění 
zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
sociálního zabezpečení a pracovních 
podmínek. Členské státy a/nebo orgány 
veřejné správy mají i nadále možnost 
poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
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zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie.  
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality v 
sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 

zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Pro lepší kvalitu těchto 
služeb ve veřejných zakázkách by měl být 
vytvořen zvláštní režim s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, například financování 
přeshraničních projektů z \prostředků Unie.  
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality 
v sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
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nediskriminace. nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Musí být uznány osvědčené postupy 
členských států, které jsou založeny na 
tom, že je všem poskytovatelům, kteří 
splňují zákonem předem stanovené 
podmínky, dovoleno poskytování služeb 
bez ohledu na právní formu, pokud přitom 
budou zohledněny zásady rovného 
zacházení, nediskriminace a 
transparentnosti stanovené primárním 
právem.

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Existuje všeobecná potřeba větší 
pružnosti, a zejména lepšího přístupu 
k zadávacímu řízení s vyjednáváním, jež se 
výslovně předpokládá v Dohodě o 
veřejných zakázkách, kde je vyjednávání 
povoleno u všech řízení. Není-li v právních 
předpisech příslušného členského státu 
stanoveno jinak, mělo by být veřejným 
zadavatelům umožněno používat výběrové 
řízení s vyjednáváním upravené touto 

(15) Existuje všeobecná potřeba větší 
pružnosti, a zejména lepšího přístupu 
k zadávacímu řízení s vyjednáváním, jež se 
výslovně předpokládá v Dohodě o 
veřejných zakázkách, kde je vyjednávání 
povoleno u všech řízení. Není-li v právních 
předpisech příslušného členského státu 
stanoveno jinak, mělo by být veřejným 
zadavatelům umožněno používat výběrové 
řízení s vyjednáváním upravené touto 
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směrnicí v různých situacích, kdy otevřená 
nebo omezená řízení bez vyjednávání 
pravděpodobně nepovedou k uspokojivým 
výsledkům zakázek, Toto řízení by mělo 
být doprovázeno odpovídajícími zárukami, 
které zajišťují dodržení zásad rovného 
zacházení a transparentnosti. To poskytne 
veřejným zadavatelům více volnosti při 
nákupu stavebních prací, dodávek a služeb 
dokonale přizpůsobených jejich 
konkrétním potřebám. Zároveň by to mělo 
zvýšit i přeshraniční obchod, neboť 
hodnocení ukázalo, že přeshraniční 
uchazeči jsou zvlášť úspěšní v zakázkách 
zadaných prostřednictvím vyjednávacího 
řízení s předchozím zveřejněním.

směrnicí v různých situacích, kdy otevřená 
nebo omezená řízení bez vyjednávání 
pravděpodobně nepovedou k uspokojivým 
výsledkům zakázek, Toto řízení by mělo 
být doprovázeno odpovídajícími zárukami, 
které zajišťují dodržení zásad rovného 
zacházení a transparentnosti. To poskytne 
veřejným zadavatelům více volnosti při 
nákupu stavebních prací, dodávek a služeb 
dokonale přizpůsobených jejich 
konkrétním potřebám a vyhovujících 
náročným požadavkům týkajícím se
sociálních podmínek a podmínek 
zaměstnanosti, zajištění zdraví 
a bezpečnosti pracovníků, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek.
Zároveň by to mělo zvýšit i přeshraniční 
obchod, neboť hodnocení ukázalo, že 
přeshraniční uchazeči jsou zvlášť úspěšní 
v zakázkách zadaných prostřednictvím 
vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Měly by se 
stát běžnými prostředky komunikace a 
výměny informací v zadávacích řízeních. 
Užívání elektronických prostředků rovněž 
vede k úsporám času. V důsledku toho by 
mělo být stanoveno zkrácení minimálních 
lhůt, jsou-li používány elektronické 
prostředky, avšak s podmínkou, že jsou 
slučitelné se zvláštními způsoby přenosu 

(19) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek, omezit 
administrativní zátěž, například 
transakční náklady zejména malých a 
středních podniků, a zvýšit účinnost a 
transparentnost postupů při zadávání 
veřejných zakázek. Měly by se stát 
běžnými prostředky komunikace a výměny 
informací v zadávacích řízeních. Užívání 
elektronických prostředků rovněž vede 
k úsporám času. V důsledku toho by mělo 
být stanoveno zkrácení minimálních lhůt, 
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stanovenými na úrovni Unie. Elektronické 
prostředky komunikace a předávání 
informací obsahující vhodné funkce mohou 
veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení.

jsou-li používány elektronické prostředky, 
avšak s podmínkou, že jsou slučitelné se 
zvláštními způsoby přenosu stanovenými 
na úrovni Unie. Elektronické prostředky 
komunikace a předávání informací 
obsahující vhodné funkce mohou veřejným 
zadavatelům umožnit, aby zabraňovali, 
odhalovali a napravovali chyby, jež 
vzniknou během zadávacích řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Měly by se
stát běžnými prostředky komunikace a 
výměny informací v zadávacích řízeních. 
Užívání elektronických prostředků rovněž 
vede k úsporám času. V důsledku toho by 
mělo být stanoveno zkrácení minimálních 
lhůt, jsou-li používány elektronické 
prostředky, avšak s podmínkou, že jsou 
slučitelné se zvláštními způsoby přenosu 
stanovenými na úrovni Unie. Elektronické 
prostředky komunikace a předávání 
informací obsahující vhodné funkce mohou 
veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení.

(19) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Je nezbytné, 
aby se staly běžnými prostředky 
komunikace a výměny informací 
v zadávacích řízeních. Užívání 
elektronických prostředků rovněž vede 
k úsporám času. V důsledku toho by mělo 
být stanoveno zkrácení minimálních lhůt, 
jsou-li používány elektronické prostředky, 
avšak s podmínkou, že jsou slučitelné se 
zvláštními způsoby přenosu stanovenými 
na úrovni Unie. Elektronické prostředky 
komunikace a předávání informací 
obsahující vhodné funkce mohou veřejným 
zadavatelům umožnit, aby zabraňovali, 
odhalovali a napravovali chyby, jež 
vzniknou během zadávacích řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Členské státy by měly být vybízeny 
k využívání systému poukázek na služby, 
který je novým účinným nástrojem pro 
zajištění plnění veřejných služeb. Pro 
malé a střední podniky je tento systém 
přínosný, jelikož je velmi snadné se do něj 
zapojit. Systém poukázek na služby 
poskytuje občanům možnost volby vybrat 
si poskytovatele služby z několika 
alternativ. Systém poukázek na služby je 
přínosný i pro zadavatele, jelikož je 
mnohem snazší vyvinout systém poukázek 
na služby než klasické zadávání zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli veřejných zakázek 
umožňovaly otevření veřejných zakázek 
hospodářské soutěži. Proto musí být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho by měly být 
technické specifikace vypracovány tak, aby 
se zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 

(27) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli veřejných zakázek 
umožňovaly otevření veřejných zakázek 
hospodářské soutěži. Proto musí být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho by měly být 
technické specifikace vypracovány a 
uplatňovány v souladu se zásadami
transparentnosti a nediskriminace, aby se 
zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
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stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
veřejní zadavatelé posoudit i nabídky 
založené na rovnocenných ujednáních. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce.

hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
veřejní zadavatelé posoudit i nabídky 
založené na rovnocenných ujednáních. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Veřejní zadavatelé, kteří chtějí 
nakupovat stavební práce, dodávky nebo 
služby s konkrétními environmentálními, 
sociálními nebo jinými vlastnostmi, by 
měli být schopni odkázat na konkrétní 
označení štítky, jako je evropská 
ekoznačka, mezinárodní nebo vnitrostátní 
ekoznačky a jiné štítky za předpokladu, že 
se požadavky na označování štítky budou 
týkat předmětu zakázky, například popisu 
výrobku a jeho prezentace, včetně 
požadavků na obaly. Kromě toho je 

(28) Veřejní zadavatelé, kteří chtějí 
nakupovat stavební práce, dodávky nebo 
služby s konkrétními environmentálními, 
sociálními nebo jinými vlastnostmi, by 
měli být schopni odkázat na konkrétní 
označení štítky, jako je evropská 
ekoznačka, mezinárodní nebo vnitrostátní 
ekoznačky a jiné štítky za předpokladu, že 
se požadavky na označování štítky budou 
týkat předmětu zakázky, například popisu 
výrobku a jeho prezentace, včetně 
požadavků na obaly. Kromě toho je 
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nezbytné, aby byly tyto požadavky 
navrženy a přijaty na základě objektivně 
ověřitelných kritérií a za použití postupů, 
na nichž se budou moci podílet zúčastněné 
strany, například orgány státní správy, 
spotřebitelé, výrobci, distributoři a 
environmentální organizace, a aby dané 
označení bylo přístupné a dostupné všem 
zainteresovaným subjektům.

nezbytné, aby byly tyto požadavky 
navrženy a přijaty na základě objektivně 
ověřitelných kritérií a za použití postupů, 
na nichž se budou moci podílet zúčastněné 
strany, například orgány státní správy, 
spotřebitelé, výrobci, distributoři, sociální 
organizace a environmentální organizace, 
a aby dané označení bylo přístupné a 
dostupné všem zainteresovaným 
subjektům.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Na jedné straně by měl být 
zdůrazněn význam školení pracovníků 
veřejných zadavatelů a individuálních 
subjektů a na druhé straně by měly být, 
jakožto dlouhodobá strategie, do 
specifikací veřejné zakázky zahrnuty i 
požadavky na dovednosti a odbornou 
přípravu; nutno však zdůraznit, že 
zapracování těchto požadavků do smluv 
musí být vázáno konkrétně na předmět 
smlouvy, musí být proporcionální 
a hospodářsky výhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Vytváření pracovních míst spočívá 
velkou měrou na malých a středních 
podnicích. Malé a střední podniky 
dokázaly nabídnout udržitelná pracovní 
místa i v době hospodářské krize. Jelikož 
veřejní zadavatelé využívají na zadávání 
veřejných zakázek zhruba 18 % HDP, má 
tento legislativní režim výrazný dopad na 
schopnost malých a středních podniků 
vytvářet nadále nová pracovní místa. 
Proto by veřejné zakázky měly být co 
nejvíce přístupné malým a středním 
podnikům, a to ve spojení se zakázkami 
nad prahovými hodnotami definovanými 
touto směrnicí i pod nimi. Kromě 
specifických nástrojů, které jsou navrženy 
přímo s cílem posílit účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, by členské státy a veřejní 
zadavatelé měli být intenzivně 
podněcováni k vytvoření takových 
strategií zadávání veřejných zakázek, 
které budou k malým a středním 
podnikům vstřícné. Komise zveřejnila 
pracovní dokument s názvem „Evropský 
kodex osvědčených postupů umožňujících 
malým a středním podnikům přístup ke 
smlouvám na veřejné 
zakázky“(SEC(2008)COM 2193), jehož 
cílem je pomoci členským státům 
s tvorbou národních strategií, programů a 
akčních plánů s cílem zlepšit účast 
malých a středních podniků na těchto 
trzích. Účinná politika zadávání veřejných 
zakázek musí být účinná. Vnitrostátní, 
regionální a místní orgány musí důsledně 
používat pravidla, jak jsou stanovena 
touto směrnicí, na druhé straně je i 
nadále mimořádně důležité provádění 
obecných politik nastavených na podporu 
přístupu malých a středních podniků na 
trhy veřejných zakázek, zejména 
s ohledem na tvorbu pracovních míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. Veřejní 
zadavatelé by dále měli mít možnost 
vyloučit uchazeče za porušení povinností 
v oblasti ochrany životního prostředí nebo 
v sociální oblasti, včetně pravidel 
o přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
za jiné závažné profesionální pochybení, 
například porušení pravidel hospodářské 
soutěže nebo práv duševního vlastnictví.

(34) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. Veřejní 
zadavatelé by dále měli mít možnost 
vyloučit uchazeče za porušení povinností 
v oblasti ochrany životního prostředí nebo 
v sociální oblasti, včetně pravidel 
o přístupnosti pro osoby s postižením, 
pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti nebo za jiné závažné 
profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 

(34) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
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vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. Veřejní 
zadavatelé by dále měli mít možnost 
vyloučit uchazeče za porušení povinností 
v oblasti ochrany životního prostředí nebo 
v sociální oblasti, včetně pravidel 
o přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
za jiné závažné profesionální pochybení, 
například porušení pravidel hospodářské 
soutěže nebo práv duševního vlastnictví.

vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení. Veřejní 
zadavatelé by dále měli mít možnost 
vyloučit uchazeče za porušení povinností 
v oblasti ochrany životního prostředí nebo 
v pracovní a sociální oblasti, včetně 
pravidel o pracovních podmínkách, 
kolektivních smlouvách a o přístupnosti 
pro osoby s postižením, nebo za jiné 
závažné profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Veřejným zadavatelům musí být 
umožněno požadovat, aby byla v rámci 
plnění veřejné zakázky uplatňována 
opatření zaměřená na zlepšení sociální 
ochrany. Musí být umožněno požadovat, 
aby hospodářské subjekty předkládaly 
popis opatření, jimiž zajistí vysokou 
úroveň sociální ochrany, a to v podobě 
zprávy nebo dobrovolného použití sociální 
značky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená kritéria 
pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem. V důsledku 
toho bude možné, aby veřejní zadavatelé 
jako kritéria pro zadání přijali buď 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny 
mohou podle vlastního uvážení stanovit 
přiměřené kvalitativní standardy pomocí 
technických specifikací nebo podmínek 
realizace zakázky.

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace, rovného zacházení 
a přísného dodržování sociálních norem. 
Tato kritéria by měla zajistit, že nabídky 
budou posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená kritéria 
pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem. V důsledku 
toho bude možné, aby veřejní zadavatelé 
jako kritéria pro zadání přijali buď 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo „nejnižší cenu“ spolu s kritériem 
týkajícím se minimálního dodržování 
vnitrostátních, evropských 
a mezinárodních sociálních norem, 
přičemž bude zohledněno, že v případě 
nejnižší ceny mohou podle vlastního 
uvážení stanovit přiměřené kvalitativní 
standardy pomocí technických specifikací 
nebo podmínek realizace zakázky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami hospodářské soutěže, 
transparentnosti, nediskriminace, 
nákladové efektivnosti a rovného 
zacházení. Tato kritéria by měla zajistit, že 
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hospodářské soutěže i v případech, kdy 
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená kritéria 
pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem. V důsledku 
toho bude možné, aby veřejní zadavatelé 
jako kritéria pro zadání přijali buď 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny 
mohou podle vlastního uvážení stanovit 
přiměřené kvalitativní standardy pomocí 
technických specifikací nebo podmínek 
realizace zakázky.

nabídky budou posuzovány v podmínkách 
efektivní hospodářské soutěže i 
v případech, kdy veřejní zadavatelé 
požadují vysoce kvalitní stavební práce, 
dodávky a služby, které budou optimálně 
vyhovovat jejich potřebám, například 
pokud zvolená kritéria pro zadání zakázky 
zahrnují faktory spojené s výrobním 
procesem. V důsledku toho bude možné, 
aby veřejní zadavatelé jako kritéria pro 
zadání přijali buď „hospodářsky 
nejvýhodnější nabídku“, nebo „nejnižší 
cenu“, přičemž bude zohledněno, že 
v případě nejnižší ceny mohou podle 
vlastního uvážení stanovit přiměřené 
kvalitativní standardy pomocí technických 
specifikací nebo podmínek realizace 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pokud si veřejní zadavatelé vyberou 
zadání zakázky hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce, měli by stanovit kritéria pro 
zadání zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která z 
nich představuje nejlepší poměr kvality a 
ceny. Stanovení těchto kritérií závisí na 
předmětu zakázky, neboť tato kritéria musí 
umožnit vyhodnocení úrovně plnění, jakou 
každá posuzovaná nabídka nabízí, 
vzhledem k předmětu zakázky, jak je 
definován v technických specifikacích, 
a posouzení poměru kvality a ceny u každé 
nabídky. Díky vybraným kritériím pro 
zadání zakázky by navíc neměl zadavatel 
získat neomezenou svobodu volby a tato 
kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 

(38) Pokud si veřejní zadavatelé vyberou 
zadání zakázky hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce, měli by stanovit kritéria pro 
zadání zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která 
z nich představuje nejlepší poměr kvality a 
ceny a hospodářskou a sociální 
udržitelnost. Stanovení těchto kritérií 
závisí na předmětu zakázky, neboť tato 
kritéria musí umožnit vyhodnocení úrovně 
plnění, jakou každá posuzovaná nabídka 
nabízí, vzhledem k předmětu zakázky, jak 
je definován v technických specifikacích, 
a posouzení poměru kvality a ceny u každé 
nabídky. Díky vybraným kritériím pro 
zadání zakázky by navíc neměl zadavatel 
získat neomezenou svobodu volby a tato
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hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že veřejní zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku a 
nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu za předpokladu, že 
metodika, jež se má použít, je stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a je přístupná všem zúčastněným stranám. 
Pojem nákladů životního cyklu zahrnuje 
všechny náklady během životního cyklu
staveb, dodávek či služeb, a to jak interní 
náklady (například náklady na vývoj, 
výrobu, použití, údržbu a likvidaci na 
konci doby životnosti), tak externí náklady, 
pokud lze vyjádřit jejich peněžní hodnotu a 
sledovat je. Na úrovni Unie je třeba 
vypracovat společné metodologie pro 
výpočet nákladů životního cyklu u 
konkrétních kategorií dodávek nebo služeb, 
a ve všech případech, kdy bude taková 
metodologie vypracována, by mělo být její 
použití povinné.

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že veřejní zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku a 
nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu za předpokladu, že 
metodika, jež se má použít, je stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a je přístupná všem zúčastněným stranám. 
Pojem nákladů životního cyklu zahrnuje 
životní cyklus staveb, dodávek či služeb, a 
to jak interní náklady (například náklady 
na použití, údržbu a likvidaci na konci 
doby životnosti), tak externí náklady, 
pokud lze vyjádřit jejich peněžní hodnotu a 
sledovat je. Pojem životního cyklu 
veřejným zadavatelům neumožňuje 
zahrnout dopravu, jelikož by tak mohly 
narůst překážky obchodu v rámci Unie a 
došlo by k diskriminaci místních 
dodavatelů. Na úrovni Unie je třeba 
vypracovat společné metodologie pro 
výpočet nákladů životního cyklu 
u konkrétních kategorií dodávek nebo 
služeb, přijaté po důkladné konzultaci se 
všemi zúčastněnými stranami; a ve všech 
případech, kdy bude taková metodologie 
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vypracována, by mělo být její použití 
povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na konkrétní výrobní postup, 
konkrétní způsob poskytování služeb, 
nebo na konkrétní postupy během 
jakékoliv jiné fáze životního cyklu 
výrobku nebo služby za předpokladu, že 
souvisí s předmětem veřejné zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost do kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
zahrnout charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob, jež se přímo 
účastní dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, které zahrnuje tyto 
charakteristiky, by mělo ve všech 
případech zůstat omezeno na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

(41) Aby se do zadávání veřejných zakázek 
lépe integrovaly sociální otázky, zadavatelé 
by rovněž mohli mít možnost do kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
zahrnout charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob, jež se přímo 
účastní dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, které zahrnuje tyto 
charakteristiky, by mělo ve všech 
případech zůstat omezeno na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jejichž stranou je Unie. 
V případě zakázek týkajících se služeb a 
zakázek zahrnujících plán stavebních prací 
by měli mít veřejní zadavatelé rovněž 
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služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jejichž stranou je Unie. 
V případě zakázek týkajících se služeb a 
zakázek zahrnujících plán stavebních prací 
by měli mít veřejní zadavatelé rovněž 
možnost použít jako kritérium pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

možnost použít jako kritérium pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Evropský trh s veřejnými zakázkami 
je otevřenější než trhy veřejných zakázek 
mezinárodních partnerů EU, a proto 
evropské společnosti nemohou za stejných 
podmínek konkurovat zahraničním 
společnostem a je pro ně nadále obtížné 
proniknout na trhy třetích zemí; v souladu 
se smlouvami mezi EU a třetími zeměmi 
by měla být zajištěna reciprocita, aby trhy 
s veřejnými zakázkami byly otevírány 
recipročně v EU i v zahraničí a reciproční 
byl i přístup k veřejným zakázkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Ole Christensen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 
v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. 
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu 
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 
v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. 
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu 
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy. Podmínky 
plnění zakázky lze stanovit v souladu s 
pokyny Komise z října 2010: „Sociální 
nakupování: Průvodce zohledňováním 
sociálních hledisek při zadávání veřejných 
zakázek“1.
______________
1 SEC(2010)1258 final.

Or. da
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Pozměňovací návrh 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 
v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. 
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu 
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 
v soutěži nebo v zadávací dokumentaci.
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu 
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané, 
nezaměstnané mladé lidi, osoby se 
zdravotním postižením či ženy, nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 
v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. 
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu 
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 
v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. 
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu 
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat –
při dodržení zásady subsidiarity – zásady 
základních úmluv Mezinárodní organizace 
práce, a to i v případech, kdy tyto úmluvy 
nebyly provedeny ve vnitrostátním právu, a 
zaměstnat více znevýhodněných osob, než 
požadují vnitrostátní právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
přímo souvisí s předmětem zakázky a 
pokud jsou uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti 
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v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. 
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. 
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy, zaměstnávání 
osob se zvláštními těžkostmi při začlenění, 
boj proti nezaměstnanosti, ochranu 
životního prostředí nebo dobré životní 
podmínky zvířat. Jako příklad požadavků, 
které lze uplatňovat během plnění zakázky, 
je možno mimo jiné uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Ustanovení směrnice by měla 
respektovat různé modely pracovního trhu 
v členských státech včetně modelů 
pracovního trhu, kde platí kolektivní 
smlouvy.

Or. da

Pozměňovací návrh 116
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 b (nový)



AM\903863CS.doc 31/150 PE491.021v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44b) Členské státy by měly mít možnost 
uplatňovat smluvní ustanovení obsahující 
pravidla pro dodržování kolektivních 
smluv, pokud je to uvedeno v oznámení 
veřejného zadavatele nebo specifikacích 
nabídky tak, aby byla dodržena zásada 
transparentnosti. 

Or. da

Pozměňovací návrh 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V souladu se zásadami rovného 
zacházení a transparentnosti by neměl být 
úspěšný uchazeč nahrazen jiným 
hospodářským subjektem, aniž by byla 
zakázka znovu otevřena hospodářské 
soutěži. Avšak úspěšný uchazeč realizující 
zakázku může během její realizace projít 
určitými strukturálními změnami, 
například čistě interní reorganizací, fúzí a 
akvizicí nebo insolvencí. Tyto strukturální 
změny by neměly automaticky vyžadovat 
nové zadávací řízení na všechny veřejné 
zakázky realizované tímto podnikem.

(47) V souladu se zásadami rovného 
zacházení, objektivity a transparentnosti by 
neměl být úspěšný uchazeč nahrazen jiným 
hospodářským subjektem, aniž by byla 
zakázka znovu otevřena hospodářské 
soutěži. Avšak úspěšný uchazeč realizující 
zakázku může během její realizace projít 
určitými strukturálními změnami, 
například čistě interní reorganizací, fúzí a 
akvizicí nebo insolvencí. Tyto strukturální 
změny by neměly automaticky vyžadovat 
nové zadávací řízení na všechny veřejné 
zakázky realizované tímto podnikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Veřejní zadavatelé by měli 
respektovat zpoždění plateb v souladu se 
směrnicí 2011/7/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Všichni veřejní zadavatelé nemohou 
mít interní odborné znalosti nezbytné pro 
hospodářsky či technicky složité zakázky. 
Účinným doplňkem činností v oblasti 
monitorování a kontroly by proto byla 
vhodná profesionální podpora. Na jedné 
straně lze tohoto cíle dosáhnout nástroji 
pro sdílení znalostí (znalostními centry), 
které budou zadavatelům poskytovat 
technickou podporu, na druhé straně by 
podniky, především malé a střední 
podniky, měly těžit z administrativní 
podpory, zejména při účasti 
v přeshraničních zadávacích řízeních.

(51) Všichni veřejní zadavatelé nemohou 
mít interní odborné znalosti nezbytné pro 
hospodářsky či technicky složité zakázky. 
Účinným doplňkem činností v oblasti 
monitorování a kontroly by proto byla 
vhodná profesionální podpora. Na jedné 
straně lze tohoto cíle dosáhnout nástroji 
pro sdílení znalostí (znalostními centry), 
které budou zadavatelům poskytovat 
technickou podporu, na druhé straně by 
podniky, obzvláště malé a střední podniky, 
měly těžit z administrativní podpory, 
zejména při účasti v přeshraničních 
zadávacích řízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí není dotčeno právo 
veřejných orgánů na všech úrovních 
rozhodovat, zda a do jaké míry chtějí samy 
vykonávat veřejné funkce. Veřejné orgány 
mohou použít své vlastní zdroje a plnit 
úkoly veřejného zájmu, aniž by se musely 
obracet na vnější hospodářské subjekty. 
Mohou tak činit ve spolupráci s dalšími 
veřejnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 
získávání stavebních prací, dodávek nebo 
služeb jedním či více veřejnými zadavateli 
od hospodářských subjektů vybraných 
těmito veřejnými zadavateli bez ohledu na 
to, zda stavební práce, dodávky nebo 
služby mají sloužit veřejnému účelu, či 
nikoli.

Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup stavebních prací, 
dodávek nebo služeb prostřednictvím 
veřejných zakázek jedním či více 
veřejnými zadavateli od hospodářských 
subjektů vybraných těmito veřejnými 
zadavateli.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o zadávání veřejných zakázek se vztahuje pouze na „zadávání veřejných zakázek“ 
včetně leasingu a nájmu. Podle rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) práce, dodávky a 
služby, které nejsou určeny pro veřejné účely a nejsou přímo ku prospěchu veřejného 
zadavatele, právním předpisům v oblasti zadávání veřejných zakázek (C-451/08) nepodléhají.
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Pozměňovací návrh 122
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve smyslu této směrnice představuje 
soubor stavebních prací, dodávek a/nebo 
služeb, i když jsou zakoupeny 
prostřednictvím různých smluv, jednu 
zakázku ve smyslu této směrnice 
v případě, že smlouvy jsou součástí 
jednoho projektu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto vymezení je příliš obecné a příliš vágní.

Pozměňovací návrh 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí není dotčeno právo 
veřejných orgánů na všech úrovních 
rozhodovat, zda a do jaké míry chtějí samy 
vykonávat veřejné funkce. Veřejné orgány 
mohou použít své vlastní zdroje a plnit 
úkoly veřejného zájmu, aniž by se musely 
obracet na vnější hospodářské subjekty. 
Mohou tak činit ve spolupráci s dalšími 
veřejnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že je i nadále v pravomoci členských států rozhodnout, zda a do jaké míry 
chtějí veřejné funkce plnit samy a jakým způsobem tak chtějí činit. Tato svoboda je zakotvena 
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v Lisabonské smlouvě v čl. 4 odst. 2 SEU, kde je uznáno právo na regionální a místní 
samosprávu. Protokol 26 o službách obecného zájmu a článek 14 SFEU posilují pravomoci 
vnitrostátní a místní úrovni při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného 
hospodářského zájmu.

Pozměňovací návrh 124
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zakázky na sociální a jiné zvláštní 
služby uvedené v příloze XVI jsou 
upraveny výhradně v článcích 74–76 této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „systémem poukázek na služby“ se 
rozumí systém, v němž veřejný zadavatel 
poskytuje poukázku na služby klientovi, 
který pak může službu získat od 
poskytovatele služby, který je veřejným 
zadavatelem zařazen do systému poukázek 
na služby. Veřejný zadavatel uhradí 
poskytovateli služby částku odpovídající 
hodnotě poukázky na služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, užívání a 
údržbu, po celou dobu existence výrobku 
nebo stavby nebo poskytování služby, od 
získání surovin nebo vytvoření zdrojů po 
odstranění, likvidaci a ukončení;

(22) životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu a umístění výroby, 
přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu 
existence výrobku nebo stavby nebo 
poskytování služby, od získání surovin 
nebo vytvoření zdrojů po odstranění, 
likvidaci a ukončení;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, užívání a 
údržbu, po celou dobu existence výrobku 
nebo stavby nebo poskytování služby, od 
získání surovin nebo vytvoření zdrojů po 
odstranění, likvidaci a ukončení;

(22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, instalaci,
užívání a údržbu, po celou dobu existence 
výrobku nebo stavby nebo poskytování 
služby, od získání surovin nebo vytvoření 
zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozhodčích a smírčích služeb; c) rozhodčích a smírčích služeb, včetně 
služeb posouzení sporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES a služeb centrálních bank a 
operací prováděných pomocí Evropského 
nástroje finanční stability;

d) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES či transakcí veřejných 
zadavatelů, které mají za cíl peněžní či 
kapitálový zisk, a služeb centrálních bank a 
operací prováděných pomocí Evropského 
nástroje finanční stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pracovních smluv; e) pracovních smluv a kolektivních smluv, 
které přispívají ke zlepšení pracovních 
podmínek a zaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Zvláštní režimy pro poskytování služeb 

obecného zájmu
Tato směrnice se nevztahuje na osvědčené 
postupy členských států, které jsou 
založeny výhradně na svobodné volbě 
poskytovatelů služby ze strany uživatele 
(tedy systém poukázek, model svobodného 
výběru, trojstranný vztah) a na zásadě, že 
všem poskytovatelům, kteří jsou schopni 
dostát předem zákonem stanoveným 
podmínkám, je bez ohledu na právní 
formu povoleno poskytovat služby, za 
předpokladu, že se zohlední obecné zásady 
rovného zacházení, transparentnosti a 
nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Vztahy mezi orgány veřejné správy

Zakázka zadaná veřejným zadavatelem 
jiné právnické osobě spadá mimo oblast 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
splněny následující kumulativní 
podmínky:
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Or. en

Pozměňovací návrh 133
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejný zadavatel ovládá dotyčnou 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 

b) veškerá činnost této právnické osoby je 
vykonávána pro ovládajícího veřejného 
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veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmž veřejným zadavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně rozlišovat mezi spoluprací v rámci veřejného sektoru a partnerstvími 
veřejného a soukromého sektoru. Ovšem v některých členských státech může být účast 
soukromého sektoru povinností ukládánou zákonem.

Pozměňovací návrh 140
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle i 
významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Písmeno a) prvního pododstavce je dostatečně jasné a nevyžaduje žádné další opakování.

Pozměňovací návrh 141
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle i 
významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle i 
významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané stejným veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané stejným veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané stejným veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu či subjektům nebo 
jiné právnické osobě ovládané stejným 
veřejným zadavatelem, pokud v právnické 
osobě, jíž je veřejná zakázka zadána, nemá 
účast žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané stejným veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu či subjektům nebo 
jiné právnické osobě ovládané stejným 
veřejným zadavatelem, pokud v právnické 
osobě, jíž je veřejná zakázka zadána, nemá 
účast žádný soukromý subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 

vypouští se
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však může zadat veřejnou zakázku bez 
použití této směrnice právnické osobě, 
kterou ovládá společně s jinými veřejnými 
zadavateli, pokud jsou splněny následující 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku bez 
použití této směrnice právnické osobě, 
kterou ovládá společně s jinými veřejnými 
zadavateli, pokud jsou splněny následující 
podmínky:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku bez 
použití této směrnice právnické osobě, 
kterou ovládá společně s jinými veřejnými 
zadavateli, pokud jsou splněny následující 
podmínky:

Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku bez 
použití této směrnice právnické osobě, 
kterou ovládá společně s jinými veřejnými 
zadavateli, a právnické osobě, již veřejný 
zadavatel či zadavatelé ovládají, mohou 
být poskytnuty bez použití této směrnice 
zboží či služby od těchto veřejných 
vlastníků, pokud jsou splněny následující 
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podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku bez 
použití této směrnice právnické osobě, 
kterou ovládá společně s jinými veřejnými 
zadavateli, pokud jsou splněny následující 
podmínky:

Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku, která 
nespadá do oblasti působnosti této 
směrnice, právnické osobě, kterou ovládá 
společně s jinými veřejnými zadavateli, 
pokud jsou splněny následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky; a) veřejní 
zadavatelé ovládají společně právnickou 
osobu  

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Olle Ludvigsson
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky; a) veřejní 
zadavatelé ovládají společně právnickou 
osobu 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 155
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) v ovládané právnické osobě nemá 
aktivní účast žádný soukromý subjekt.

Or. en

Odůvodnění

Z historických důvodů může v ovládané právnické osobě přetrvávat malý podíl účasti 
soukromého subjektu, tato soukromá účast se však nijak nedotýká řízení této společnosti ani 
nemá jiný vliv na její běžnou činnost.

Pozměňovací návrh 160
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) se má za to, že vypouští se
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veřejní zadavatelé společně ovládají 
právnickou osobu, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Takto dalekosáhlý výklad rozsudku ESD není namístě a nijak nepřispívá k tomu, aby byl tento 
text stručný a výstižný.

Pozměňovací návrh 161
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé společně ovládají 
právnickou osobu, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé společně ovládají 
právnickou osobu, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodovací orgány ovládané právnické 
osoby jsou složeny ze zástupců všech 
zúčastněných veřejných zadavatelů;

a) rozhodovací orgány ovládané právnické 
osoby jsou složeny ze zástupců všech 
zúčastněných veřejných zadavatelů, 
přičemž jeden zástupce může zastupovat 
jednoho čí více zúčastněných veřejných 
zadavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 172
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 

vypouští se
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zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo více 
veřejnými zadavateli není považována za 
veřejnou zakázku ve smyslu čl. 2 bodu 6 
této směrnice, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo více 
veřejnými zadavateli není považována za 
veřejnou zakázku ve smyslu čl. 2 bodu 6 
této směrnice, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

4. Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo více 
veřejnými zadavateli není považována za 
veřejnou zakázku ve smyslu čl. 2 bodu 6 
této směrnice, a spadá tudíž mimo oblast 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
splněny následující kumulativní podmínky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou 
spolupráci, která je zaměřena na společný 
výkon úkolů veřejné služby a zahrnuje 
vzájemná práva a povinnosti stran;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou 
spolupráci, která je zaměřena na společný 
výkon úkolů veřejné služby a zahrnuje 
vzájemná práva a povinnosti stran;

a) účelem partnerství je plnění úkolu 
veřejné služby uloženého všem orgánům 
veřejné správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 183
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 

c) zúčastněné orgány veřejné správy
neuskutečňují na volném trhu více než 
20 % obratu z činností, které jsou 
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relevantní v kontextu dohody; relevantní v kontextu dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dohoda nezahrnuje jiné finanční 
převody mezi zúčastněnými veřejnými 
zadavateli než finanční převody 
odpovídající úhradě skutečných nákladů 
na stavební práce, služby nebo dodávky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dohoda nezahrnuje jiné finanční 
převody mezi zúčastněnými veřejnými 
zadavateli než finanční převody 
odpovídající úhradě skutečných nákladů 
na stavební práce, služby nebo dodávky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

e) úkol je prováděn výhradně dotčenými 
veřejnými orgány, v žádném ze 
zúčastněných veřejných zadavatelů nemá 
účast žádný soukromý subjekt s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá aktivní účast žádný 
soukromý subjekt.

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neexistence soukromé účasti uvedená 
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při zadání 
zakázky nebo při uzavření dohody.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neexistence soukromé účasti uvedená 
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při zadání 
zakázky nebo při uzavření dohody.

Neexistence aktivní soukromé účasti 
uvedená v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při 
zadání zakázky nebo při uzavření dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích 
řízení.

vypouští se



PE491.021v01-00 62/150 AM\903863CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení, 
což neplatí v případě, že účast 
soukromého subjektu je vyžadována 
zákonem a/nebo nebylo možné ji předvídat 
v době původního procesu zadávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem aktivního 
vstupu soukromého subjektu, v důsledku 
čehož je třeba otevřít probíhající zakázky 
soutěži prostřednictvím řádných 
zadávacích řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přenos úkolů mezi organizacemi 
veřejného sektoru je ovšem záležitostí 
vnitřní organizace správy členských států 
a nepodléhá pravidlům pro zadávání 
veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Zakázky na služby zadávané na základě 

výlučných práv
Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky na služby zadávané veřejným 
zadavatelem jinému veřejnému zadavateli 
nebo sdružení veřejných zadavatelů na 
základě výlučného práva, které jim náleží 
podle vyhlášených právních a správních 
předpisů, které jsou slučitelné se 
Smlouvou.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se začleňuje článek 18 platné směrnice 2004/18/ES, který je 
významný z hlediska činností obecného zájmu a jeho cílem je vyloučit z oblasti působnosti této 
směrnice veřejné zakázky na služby zadávané na základě výlučného práva, které jim náleží 
podle vyhlášených právních a správních předpisů slučitelných se Smlouvou. ESD toto 
pravidlo uplatnil ve věci C-360/96.
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Pozměňovací návrh 198
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásady zadávání zakázek Účel a zásady zadávání zakázek

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Účelem této směrnice je zajistit účinné
využívání veřejných prostředků, 
podporovat vysokou kvalitu zadávání 
zakázek, posílit hospodářskou soutěž a 
fungování trhů s veřejnými zakázkami a 
zaručit společnostem a dalším 
poskytovatelům rovné příležitosti při 
nabízení veřejných zakázek na dodávky, 
služby a na stavební práce v rámci veřejné 
soutěže na veřejné zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hospodářské subjekty dodržují své 
povinnosti v oblasti sociálního 
zabezpečení a ochrany zaměstnanců, 
pracovních podmínek, které platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí, 
v souladu s pravidly stanovenými Unií, 
vnitrostátními předpisy a/nebo 
kolektivními dohodami nebo 
s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva uvedenými v příloze XI;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veřejné zakázky mají být využity 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a na 
podporu obecných společenských cílů a 
pro poskytování vysoce kvalitního zboží a 
služeb. Je právem orgánů veřejné správy 
na všech úrovních rozhodovat o tom, jak 
chtějí uskutečňovat zadávání a 
organizování svých služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veřejní zadavatelé musí usilovat o to, 
aby zajistili, aby dodavatelé měli dobrou 
pověst a nedopouštěli se hrubého porušení 
vnitrostátních či mezinárodních předpisů 
v oblasti životního prostředí, sociálního 
zabezpečení a práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Veřejní zadavatelé v rámci politiky 
zadávání veřejných zakázek usilují 
o dosažení nejlepšího poměru získané 
hodnoty a výše vynaložených veřejných 
prostředků. Tohoto cíle dosahují tím, že je 
veřejná zakázka přidělena uchazeči 
s hospodářsky nejvýhodnější nabídkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Na hospodářské subjekty se vztahují 
povinnosti v oblasti sociálního 
zabezpečení a ochrany zaměstnanců, 
pracovních podmínek, které platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí, 
v souladu s vnitrostátními předpisy a/nebo 
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kolektivními dohodami nebo 
s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva uvedenými v příloze XI, 
a zejména úmluvou MOP č. 94.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Specifikace veřejných zakázek se 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě veřejných zakázek na služby a 
stavební práce a rovněž veřejných zakázek 
na dodávky, které zahrnují navíc služby 
nebo umísťovací a instalační práce, však 
může být po právnických osobách
požadováno, aby v nabídce nebo v žádosti 
o účast uvedly jména a příslušnou 
odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří 
budou zodpovídat za provedení příslušné 
zakázky.

V případě veřejných zakázek na služby a 
stavební práce a rovněž veřejných zakázek 
na dodávky, které zahrnují navíc služby 
nebo umísťovací a instalační práce, však 
může být po právnických osobách 
požadováno, aby v nabídce nebo v žádosti 
o účast uvedly příslušnou úroveň odborné 
kvalifikace zaměstnanců, kteří budou 
zodpovídat za provedení příslušné zakázky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě veřejných zakázek na služby a 
stavební práce a rovněž veřejných zakázek 
na dodávky, které zahrnují navíc služby 
nebo umísťovací a instalační práce, však 
může být po právnických osobách 
požadováno, aby v nabídce nebo v žádosti 
o účast uvedly jména a příslušnou 
odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří 
budou zodpovídat za provedení příslušné 
zakázky.

V případě veřejných zakázek na služby a 
stavební práce a rovněž veřejných zakázek 
na dodávky, které zahrnují navíc služby 
nebo umísťovací a instalační práce, však 
může být po právnických osobách 
požadováno, aby v nabídce nebo v žádosti 
o účast uvedly příslušnou odbornou 
kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou 
zodpovídat za provedení příslušné zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podávat nabídky nebo vystupovat jako 
zájemci mohou skupiny hospodářských 
subjektů. Pro účast takových skupin na 
zadávacím řízení nesmí veřejní zadavatelé 
stanovit specifické podmínky, které se 
neukládají jednotlivým zájemcům. Veřejní 
zadavatelé nesmějí od těchto skupin 
vyžadovat určitou právní formu k tomu, 
aby mohly podat nabídku nebo žádost 
o účast.

Podávat nabídky nebo vystupovat jako 
zájemci mohou skupiny hospodářských 
subjektů. Skupiny hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, mohou mít podobu podnikových 
konsorcií. Pro účast takových skupin na 
zadávacím řízení nesmí veřejní zadavatelé 
stanovit specifické podmínky, které se 
neukládají jednotlivým zájemcům. Veřejní 
zadavatelé nesmějí od těchto skupin 
vyžadovat určitou právní formu k tomu, 
aby mohly podat nabídku nebo žádost 
o účast.

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, 
jejichž hlavním cílem je sociální a 
profesní začlenění osob s postižením nebo 
osob znevýhodněných, nebo mohou 
vyhradit plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné.

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné.

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením a/nebo osoby 
znevýhodněné. „Znevýhodněnými 
osobami“ jsou mimo jiné: nezaměstnaní, 
lidé potýkající se s mimořádnými obtížemi 
při snaze o začlenění, lidé ohrožení 
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vyloučením, příslušníci zranitelných 
skupin a příslušníci znevýhodněných 
menšin. Výzva k účasti v soutěži může 
obsahovat odkaz na toto ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné upřesnit pojem „znevýhodněná osoba“, jelikož tento pojem je mnohem širší než 
pojem „osoba se zdravotním postižením“ užívaný v platných směrnicích. Uvedená definice 
vytvoří větší právní jistotu.

Pozměňovací návrh 211
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Účelem tohoto jazykového pozměňovacího návrhu je pouze upravit německé znění tak, aby
odpovídalo anglickému originálu.

Pozměňovací návrh 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chráněné dílny, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud většinu 
dotčených zaměstnanců tvoří osoby se 
zdravotním postižením, které z důvodu 
povahy nebo vážnosti svého postižení 
nemohou vykonávat pracovní činnost 
v běžných podmínkách nebo pro ně není 
snadné najít si zaměstnání na běžném 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) programy sociálních podniků, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začleňování znevýhodněných osob, pokud 
více než 30 % zaměstnanců těchto 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby se zdravotním postižením nebo 
znevýhodněné osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Měla by být zaručena ochrana 
duševního vlastnictví uchazečů.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud není v této směrnici nebo ve 
vnitrostátním právu stanoveno s ohledem 
na přístup k informacím jinak a aniž by 
byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek a 
informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 48 a 53 této směrnice, 
nezveřejňuje veřejný zadavatel informace, 
jež mu byly sděleny hospodářskými 
subjekty a jimi označeny za důvěrné, 
zahrnující mimo jiné technická nebo 
obchodní tajemství a důvěrné aspekty 
nabídek.

1. Pokud není v této směrnici nebo ve 
vnitrostátním právu stanoveno s ohledem 
na přístup k informacím jinak a aniž by 
byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek a 
informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 48 a 53 této směrnice, 
postupuje veřejný zadavatel zcela v dobré 
víře a nezveřejňuje informace, jež mu byly 
sděleny hospodářskými subjekty a jimi 
označeny za důvěrné, zahrnující mimo jiné 
technická nebo obchodní tajemství 
a důvěrné aspekty nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zadavatel nepoužije informace, které 
mu sdělily hospodářské subjekty během 
dřívějšího nabídkového řízení, v rámci 
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jiných nabídkových řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy, které mají u veřejných 
zaměstnanců zavedenu ochranu 
oznamovatelů s cílem bojovat proti 
korupci a dalším porušením civilního 
práva a/nebo trestným činům (v rámci 
veřejného sektoru), mohou požadovat, aby 
byla rovnocenná ochrana poskytována 
zaměstnanci zaměstnanému 
hospodářským subjektem, jestliže 
hospodářský subjekt provádí veřejně 
financované služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 22 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedovolené jednání vypouští se
Zájemci jsou při zahájení řízení požádáni, 
aby předložili čestné prohlášení, že se 
nedopustili a nedopustí se:

Or. en
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Odůvodnění

Takové prohlášení nemá žádné právní důsledky, a tedy ani žádnou skutečnou přidanou 
hodnotu. Pro případ, že takové prohlášení není požadováno, nebo není předloženo, nebo 
veřejný zadavatel nesplňuje náležitosti prohlášení, nejsou stanoveny sankce.

Pozměňovací návrh 219
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 22 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neoprávněného ovlivňování 
rozhodování veřejného zadavatele nebo 
shromažďování důvěrných informací, 
které by je mohly neoprávněně zvýhodnit 
v zadávacím řízení;

(vypouští se)

Or. en

Odůvodnění

Takové prohlášení nemá žádné právní důsledky, a tedy ani žádnou skutečnou přidanou 
hodnotu. Pro případ, že takové prohlášení není požadováno, nebo není předloženo, nebo 
veřejný zadavatel nesplňuje náležitosti prohlášení, nejsou stanoveny sankce.

Pozměňovací návrh 220
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 22 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uzavírání dohod s jinými zájemci a 
uchazeči, které by mohly narušit soutěž;

(vypouští se)

Or. en

Odůvodnění

Takové prohlášení nemá žádné právní důsledky, a tedy ani žádnou skutečnou přidanou 
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hodnotu. Pro případ, že takové prohlášení není požadováno, nebo není předloženo, nebo 
veřejný zadavatel nesplňuje náležitosti prohlášení, nejsou stanoveny sankce.

Pozměňovací návrh 221
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 22 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) záměrného poskytování zavádějících 
informací, které by mohly podstatným 
způsobem ovlivnit rozhodování 
o vyloučení, výběru nebo zadání.

(vypouští se)

Or. en

Odůvodnění

Takové prohlášení nemá žádné právní důsledky, a tedy ani žádnou skutečnou přidanou 
hodnotu. Pro případ, že takové prohlášení není požadováno, nebo není předloženo, nebo 
veřejný zadavatel nesplňuje náležitosti prohlášení, nejsou stanoveny sankce.

Pozměňovací návrh 222
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice nezbavuje členské státy 
povinnosti dodržovat ustanovení úmluvy 
MOP č. 94 o pracovních ustanoveních ve 
smlouvách uzavřených veřejným 
orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Minodora Cliveti
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pokud je veřejný zadavatel v případě 
zadávání zakázek na stavební práce, 
služby či zboží soukromým uživatelem a 
účast soukromého kapitálu je maximálně 
50%, přičemž zbylý kapitál pochází 
z veřejných evropských a vnitrostátních 
fondů, musí nákupy stavebních prací, 
zboží nebo služeb probíhat v souladu 
s postupy pro přidělování veřejných 
zakázek, jak je stanoví tato směrnice, 
přičemž se náležitě zohledňují sociální 
podmínky.

Or. ro

Odůvodnění

V současné době se používá postup třech uchazečských nabídek, ale v zájmu vyhnutí se 
situacím, kdy dochází ke zneužití a zpronevěrám, se doporučuje používat postup zadávání 
veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 224
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
40 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
52 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
40 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
45 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže veřejný zadavatel zveřejní 
oznámení předběžných informací, které 
není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v tomto článku odst. 1 
druhém pododstavci zkrácena na 20 dnů za
předpokladu, že jsou splněny obě 
následující podmínky:

Jestliže veřejný zadavatel zveřejní 
oznámení předběžných informací, které 
není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v tomto článku odst. 1 
druhém pododstavci zkrácena na 30 dnů za 
předpokladu, že jsou splněny obě 
následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejný zadavatel může lhůtu pro 
doručení nabídek stanovenou v odst. 1 
druhém pododstavci zkrátit o pět dnů, 
jestliže souhlasí s tím, aby nabídky byly 

vypouští se
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předkládány elektronickou cestou 
v souladu s čl. 19 odst. 3, 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 45 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 37 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Marian Harkin
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Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nabídku mohou předložit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
posouzení požadovaných informací. 
Veřejní zadavatelé mohou v souladu 
s článkem 64 omezit počet vhodných 
zájemců, kteří budou vyzváni k účasti 
v řízení.

Nabídku mohou předložit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
veřejným zadavatelem vybrány na základě 
posouzení požadovaných informací. 
Veřejní zadavatelé mohou v souladu 
s článkem 64 omezit počet vhodných 
zájemců, kteří budou vybráni k účasti 
v řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
35 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva 
k předložení nabídek.

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
45 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva 
k předložení nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
35 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva 
k předložení nabídek.

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
40 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva 
k předložení nabídek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže veřejný zadavatel zveřejní
oznámení předběžných informací, které 
není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v odst. 2 druhém 
pododstavci tohoto článku zkrácena na 15 
dnů za předpokladu, že jsou splněny 
všechny následující podmínky:

3. Jestliže veřejný zadavatel zveřejní 
oznámení předběžných informací, které 
není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v odst. 2 druhém 
pododstavci tohoto článku obecně 
zkrácena na 36 dnů, v žádném případě 
však ne na méně než 22 dnů, za 
předpokladu, že jsou splněny všechny 
následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oznámení bylo odesláno ke zveřejnění 
nejméně 45 dnů a nejvýše 12 měsíců před 
dnem, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce.

b) oznámení bylo odesláno ke zveřejnění 
nejméně 52 dnů a nejvýše 12 měsíců před 
dnem, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejní zadavatelé na nižší správní 
úrovni mohou stanovit lhůtu pro doručení 
nabídek vzájemnou dohodou mezi 
veřejným zadavatelem a vybranými 
zájemci za předpokladu, že všem 
zájemcům je pro vypracování a podání 
jejich nabídek poskytnuta stejná lhůta. 
Jestliže není možné dosáhnout dohody 
o lhůtě pro doručení nabídek, určí veřejný 
zadavatel lhůtu, která nesmí být kratší než 
deset dnů ode dne výzvy k předložení 
nabídek.

4. Veřejní zadavatelé na nižší správní 
úrovni mohou stanovit lhůtu pro doručení 
nabídek vzájemnou dohodou mezi 
veřejným zadavatelem a vybranými 
zájemci za předpokladu, že všem 
zájemcům je pro vypracování a podání 
jejich nabídek poskytnuta stejná lhůta. 
Jestliže není možné dosáhnout dohody 
o lhůtě pro doručení nabídek, určí veřejný 
zadavatel lhůtu, která nesmí být kratší než 
patnáct dnů ode dne výzvy k předložení 
nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Lhůta pro doručení nabídek stanovená 
v odstavci 2 může být zkrácena o pět dnů, 
jestliže veřejný zadavatel souhlasí s tím, 
aby nabídky byly podávány elektronickou 
cestou v souladu s čl. 19 odst. 3, 4 a 5.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud veřejný zadavatel provede 
úpravy zadávací dokumentace v době 
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běhu lhůt uvedených v článcích 1, 2, 3 a 
4, tyto lhůty se prodlouží o 15 dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, jež 
nemohou být uspokojeny pomocí 
existujících řešení, mohou předkládat jen 
hospodářské subjekty, které jsou k tomu 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
jeho posouzení požadovaných informací. 
Zakázka se zadává výhradně na základě 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky v souladu s čl. 66 odst. 1 písm. a).

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, jež 
nemohou být uspokojeny pomocí 
existujících řešení, mohou předkládat jen 
hospodářské subjekty, které jsou k tomu 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
jeho posouzení požadovaných informací. 
Zakázka se zadává výhradně na základě 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky v souladu s čl. 66 odst. 1 písm. a) 
a čl. 66 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 29 a – nadpis (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a
Systém poukázek na služby

1. Při organizaci veřejných služeb mohou 
veřejní zadavatelé využít systém poukázek 
na služby a poskytnout tak klientům 
možnost zvolit si poskytovatele služby. 
Veřejný zadavatel stanoví hodnotu 
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poukázky na služby i služby, na něž lze 
poukázku využít, a okruh klientů, kteří ji 
mohou využít.
2. Veřejný zadavatel může stanovit 
požadavky, které musí poskytovatel služby 
splnit k tomu, aby byl do systému 
poukázek na služby zařazen. Tyto 
požadavky nesmí být diskriminační a musí 
být přiměřené předmětu služby. Do 
systému musí být zařazeni všichni 
poskytovatelé služeb, kteří splnili 
požadavky. Seznam poskytovatelů služeb 
musí být zveřejněn.

3. Klient si může zvolit kteréhokoli 
poskytovatele služeb v systému poukázek 
na služby nebo se rozhodnout systém 
nevyužít.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro uskutečňování nákupů pro běžnou 
potřebu, jejichž vlastnosti ve formě běžně 
dostupné na trhu splňují požadavky 
veřejných zadavatelů, mohou veřejní 
zadavatelé využívat dynamický nákupní 
systém. Dynamický nákupní systém je 
provozován jako plně elektronický proces, 
který je po dobu své platnosti otevřený 
všem hospodářským subjektům, které 
splňují kritéria pro výběr.

1. Pro uskutečňování nákupů pro běžnou 
potřebu, jejichž vlastnosti ve formě běžně 
dostupné na trhu splňují požadavky 
veřejných zadavatelů a mají 
standardizovanou kvalitu, mohou veřejní 
zadavatelé využívat dynamický nákupní 
systém. Dynamický nákupní systém je 
provozován jako plně elektronický proces, 
který je po dobu své platnosti otevřený 
všem hospodářským subjektům, které 
splňují kritéria pro výběr.

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Systém poukázek na služby

Při organizaci veřejných služeb mohou 
veřejní zadavatelé využít systém poukázek 
na služby a poskytnout tak klientům 
možnost zvolit si poskytovatele služby. 
Veřejný zadavatel stanoví hodnotu 
poukázky na služby i služby, na něž lze 
poukázku využít, a okruh klientů, kteří ji 
mohou využít.
Veřejný orgán může stanovit požadavky, 
které musí poskytovatel služby splnit 
k tomu, aby byl do systému poukázek na 
služby zařazen. Tyto požadavky nesmí být 
diskriminační a musí být přiměřené 
předmětu služby. Do systému musí být 
zařazeni všichni poskytovatelé služeb, 
kteří splnili požadavky. Seznam 
poskytovatelů služeb musí být zveřejněn.
Veřejný zadavatel může rovněž 
poskytovatele služeb, kteří budou zařazeni 
do systému poukázek na služby, vybrat 
prostřednictvím postupu uvedeného v této 
směrnici.
Klient si může zvolit kteréhokoli 
poskytovatele služeb v systému poukázek 
na služby nebo se rozhodnout systém 
nevyužít.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Sylvana Rapti
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22.

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22.

K tomu může patřit:

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Sociální kritéria, jako je zajištění 
důstojných pracovních podmínek, 
předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
zejména ochrany pracovníků, kteří usilují 
o zlepšení zdraví a bezpečnosti na svém 
pracovišti, kolektivní vyjednávání, 
vyvážené postavení žen a mužů 
(např. rovnost v odměňování, sladění 
pracovního a rodinného života), sociální 
začlenění, včetně pracovních příležitostí 
pro zdravotně postižené, znevýhodněné 
nebo zranitelné zaměstnance (jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladší a starší pracovníci), 
přístupu k odborné přípravě na místě, 
zapojení uživatelů a konzultací s nimi, 
dostupnosti, lidských práv a etického 
obchodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé musí v technických 
specifikacích jednoznačně stanovit 
požadavky v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, zejména 
ochrana pracovníků, kteří usilují 
o zlepšení zdraví a bezpečnosti na svém 
pracovišti, zabezpečení a pracovní
podmínky v souladu s právními předpisy 
na úrovni EU a jednotlivých členských 
států, rozhodčím nálezem, kolektivní 
dohodou a smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí, 
jako součást absolutních požadavků pro 
zadávací řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U zakázek, jejichž předmět je určen 
k použití osobami bez ohledu na to, zda 
veřejností nebo pracovníky veřejného 
zadavatele, se tyto technické specifikace 
kromě řádně odůvodněných případů
vypracovávají tak, aby zohledňovaly 
kritéria přístupnosti pro osoby s postižením 
nebo koncept pro všechny uživatele.

U zakázek, jejichž předmět je určen 
k použití osobami bez ohledu na to, zda
veřejností nebo pracovníky veřejného 
zadavatele, se tyto technické specifikace 
vypracovávají tak, aby zohledňovaly 
kritéria přístupnosti pro osoby s postižením 
nebo koncept pro všechny uživatele, kromě 
těch, které jsou výjimečně, v řádně 
odůvodněných případech, ve výzvě 
k účasti v soutěži a v zadávací 
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dokumentaci uvedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky se omezují na předmět 
zakázky, přičemž veřejný zadavatel musí 
být schopen sledovat a kontrolovat jejich 
plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčena právně závazná 
vnitrostátní technická pravidla, jsou-li 
v souladu s právem Unie, musí být 
technické specifikace formulovány jedním 
z následujících způsobů:

3. Aniž jsou dotčena právně závazná 
vnitrostátní technická pravidla, jsou-li 
v souladu s právem Unie, musí být 
technické specifikace formulovány 
v následujícím pořadí:

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – bod -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) odkazem na technické specifikace a, 
v pořadí podle významu, na vnitrostátní 
normy provádějící evropské normy, 
evropská technická schválení, obecné 
technické specifikace, mezinárodní normy 
nebo jiný technický referenční systém 
vypracovaný evropskými normalizačními 
subjekty nebo – pokud neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 
výpočtu a realizace stavebních prací a 
použití dodávek; každý odkaz je 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odkazem na technické specifikace a, 
v pořadí podle významu, na vnitrostátní 
normy provádějící evropské normy, 
evropská technická schválení, obecné 
technické specifikace, mezinárodní normy 
nebo jiný technický referenční systém 
vypracovaný evropskými normalizačními 
subjekty nebo – pokud tyto neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 
výpočtu a realizace stavebních prací a 
použití dodávek; každý odkaz je 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) formou požadavků na výkon nebo 
funkci uvedených v písmenu a) s odkazem 
na technické specifikace uvedené 
v písmenu b) jako prostředek pro 
předpoklad shody s takovými požadavky 
na výkon nebo funkci;

c) formou požadavků na výkon nebo 
funkci uvedených v písmenu a) s odkazem 
na technické specifikace uvedené v bodu (-
1) jako prostředek pro předpoklad shody 
s takovými požadavky na výkon nebo 
funkci;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odkazem na technické specifikace 
uvedené v písmenu b) pro určité vlastnosti 
a odkazem na požadavky na výkon 
nebo funkci uvedené v písmenu a) pro 
ostatní vlastnosti.

d) odkazem na technické specifikace 
uvedené v bodu (-1) pro určité vlastnosti 
a odkazem na požadavky na výkon 
nebo funkci uvedené v písmenu a) pro 
ostatní vlastnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Není-li to odůvodněno předmětem 
zakázky, nesmějí technické specifikace 
odkazovat na určité provedení nebo zdroj 

4. Je-li to odůvodněno předmětem 
zakázky, mohou technické specifikace 
odkazovat na určité provedení nebo zdroj, 
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nebo konkrétní postup nebo na obchodní 
značky, patenty, typy nebo určitý původ či 
výrobu, pokud by to mělo za důsledek 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
podniků nebo určitých výrobků. Takový 
odkaz je výjimečně povolen, pokud není 
možný dostatečně přesný a srozumitelný 
popis předmětu zakázky podle odstavce 3.
Takový odkaz musí být doprovázen slovy 
„nebo rovnocenný“.

umístění výroby nebo konkrétní postup 
nebo na obchodní značky, patenty, typy 
nebo určitý původ či výrobu. Takový 
odkaz musí být doprovázen slovy „nebo 
rovnocenný“.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejní zadavatelé stanoví 
ekologické, sociální nebo jiné vlastnosti 
stavby, služby nebo dodávky 
formou požadavků na výkon nebo funkci 
uvedených v čl. 40 odst. 3 písm. a), mohou 
požadovat, aby tyto stavby, služby nebo 
dodávky byly označeny konkrétním 
štítkem, pokud jsou splněny všechny 
následující podmínky:

Pokud veřejní zadavatelé stanoví 
ekologické, sociální nebo jiné vlastnosti 
stavby, služby nebo dodávky 
formou požadavků na výkon nebo funkci 
uvedených v čl. 40 odst. 3 písm. a), mohou 
požadovat, aby tyto stavby, služby nebo 
dodávky byly označeny štítky, pokud jsou 
základní normy schváleny orgány 
uznanými dle směrnice 98/34/ES, a:

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky na štítek se týkají výhradně 
vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky a které jsou vhodné pro definování 

a) požadavky na štítek se týkají výhradně 
vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky či výrobou předmětu zakázky a 
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vlastností staveb, dodávek nebo služeb, 
které jsou předmětem zakázky;

které jsou vhodné pro definování vlastností 
staveb, dodávek nebo služeb, které jsou 
předmětem zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů a organizací na 
ochranu životního prostředí,

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů, sociálních 
organizací a odborových organizací a 
organizací na ochranu životního prostředí,

Or. en

Odůvodnění

Možnost odborových organizací podílet se na přidělování štítků, platí-li v některém členském 
státě taková praxe, by měla být zachována.

Pozměňovací návrh 256
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů a organizací na 
ochranu životního prostředí,

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, odborových organizací,
distributorů a sociálních organizací a 
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organizací na ochranu životního prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů a organizací na 
ochranu životního prostředí,

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů, sociálních partnerů
a organizací na ochranu životního 
prostředí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů a organizací na 
ochranu životního prostředí,

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 
včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
výrobců, distributorů, sociálních 
organizací a organizací na ochranu 
životního prostředí,

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kritéria pro získání štítku stanoví třetí 
strana, která je nezávislá na hospodářském 
subjektu, jenž o štítek žádá.

e) kritéria pro získání štítku stanoví třetí 
strana akreditovaná dle uznaných 
akreditačních norem, která je nezávislá na 
hospodářském subjektu, jenž o štítek žádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kritéria pro získání štítku stanoví třetí 
strana, která je nezávislá na hospodářském 
subjektu, jenž o štítek žádá.

e) přidělování a ověřování štítku provádí
třetí strana, která je nezávislá na 
hospodářském subjektu, jenž o štítek žádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na štítek stanovený veřejnými zadavateli. 
U produktů, které nejsou štítkem označeny, 
přijmou veřejní zadavatelé také technickou 
dokumentaci výrobce nebo jiný vhodný 

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na štítek stanovený veřejnými zadavateli. 
U produktů, které nejsou štítkem označeny, 
mohou veřejní zadavatelé přijmout také 
technickou dokumentaci výrobce nebo jiný 
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doklad. vhodný rovnocenný doklad. Ovšem z toho 
důvodu, aby nebyli diskriminováni ti 
uchazeči, kteří investovali čas a peníze do 
certifikátů, by zátěž spojenou 
s předložením dokladu rovnocenného 
konkrétnímu štítku měl nést uchazeč, 
který uplatnění rovnocennosti požaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na štítek stanovený veřejnými zadavateli. 
U produktů, které nejsou štítkem označeny, 
přijmou veřejní zadavatelé také technickou 
dokumentaci výrobce nebo jiný vhodný 
doklad.

Veřejní zadavatelé, kteří požadují štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek stanovený 
veřejnými zadavateli. U produktů, které 
nejsou štítkem označeny, přijmou veřejní 
zadavatelé také technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou uchazečům 
povolit předložení variant. V oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení 
zájmu, použije-li se jako výzva k účasti 
v soutěži oznámení předběžných 

1. Veřejní zadavatelé uchazečům povolí
předložení variant. Veřejní zadavatelé 
mohou ve specifikaci uvést, že varianty 
nejsou povoleny, a uvedou konkrétní 
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informací, uvedou, zda povolují varianty, 
či nikoliv. Bez tohoto údaje nejsou 
varianty povoleny.

důvod související s tímto zákazem.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou uchazečům 
povolit předložení variant. V oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení 
zájmu, použije-li se jako výzva k účasti 
v soutěži oznámení předběžných informací, 
uvedou, zda povolují varianty, či nikoliv. 
Bez tohoto údaje nejsou varianty 
povoleny.

1. Veřejní zadavatelé povolují uchazečům 
tam, kde je to možné, předložení variant. 
V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací, uvedou, zda povolují varianty, 
či nikoliv. Jestliže varianty nejsou
povoleny, veřejní zadavatelé vysvětlí 
v zadávací dokumentaci, proč tomu tak je.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé, kteří povolí 
předložení variant, uvedou v zadávací 
dokumentaci minimální požadavky, jež 
musí varianty splňovat, a konkrétní 
požadavky na jejich předložení. Zajistí 
také, aby zvolená kritéria pro zadání bylo 
možné vhodně použít na varianty, které 
splňují tyto minimální požadavky, jakož i 
na vyhovující nabídky, které varianty 

2. Veřejní zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci minimální požadavky, jež 
musí varianty splňovat, a konkrétní 
požadavky na jejich předložení. Zajistí 
také, aby zvolená kritéria pro zadání bylo 
možné vhodně použít na varianty, které 
splňují tyto minimální požadavky, jakož i 
na vyhovující nabídky, které varianty 
nemají.
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nemají.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zadávacím řízení u veřejných zakázek na 
dodávky nebo na služby nesmějí veřejní 
zadavatelé, kteří povolili předložení 
variant, odmítnout variantu pouze z toho 
důvodu, že by vedla, pokud by byla přijata, 
spíše k zakázce na služby než k zakázce na 
dodávky, nebo spíše k zakázce na dodávky 
než k zakázce na služby.

V zadávacím řízení u veřejných zakázek na 
dodávky nebo na služby nesmějí veřejní 
zadavatelé odmítnout variantu pouze z toho 
důvodu, že by vedla, pokud by byla přijata, 
spíše k zakázce na služby než k zakázce na 
dodávky, nebo spíše k zakázce na dodávky 
než k zakázce na služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje, 
alespoň rovnocenným způsobem, 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva
v oblasti životního prostředí uvedenými
v příloze XI.

2. Veřejní zadavatelé se rozhodnou, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka nesplňuje, alespoň rovnocenným 
způsobem, povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti životního prostředí 
nebo požadavky v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, včetně 
ochrany pracovníků, kteří usilují 
o zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, sociálního zabezpečení a 
pracovních podmínek v souladu 
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s právními předpisy na úrovni EU a 
jednotlivých členských států, nařízeními a 
správními ustanoveními, rozhodčím 
nálezem, kolektivní dohodou a smlouvami 
a s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva, která jsou uvedena 
v příloze XI a platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí, včetně řetězce 
subdodavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje, 
alespoň rovnocenným způsobem,
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI.

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie nebo vnitrostátními právními 
předpisy v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo kolektivními dohodami, 
které platí v místě, kde se práce, služba či 
dodávka provádí, nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI za předpokladu, že souvisí 
s předmětem zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) obchodování s lidmi, využívání dětské 
práce nebo jakékoli jiné zločiny proti 
lidským právům.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z účasti na zakázce je vyloučen každý 
hospodářský subjekt, o němž je veřejnému 
zadavateli známo, že byl pravomocným 
rozhodnutím uznán vinným z toho, že 
nesplnil povinnosti vztahující se k placení 
daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení podle právních předpisů 
země, v níž je usazen, nebo podle právních 
předpisů členského státu veřejného 
zadavatele.

2. Z účasti na zakázce je vyloučen každý 
hospodářský subjekt, o němž je veřejnému 
zadavateli známo, že byl pravomocným 
rozhodnutím uznán vinným z toho, že 
nesplnil povinnosti vztahující se k placení 
daní, příspěvků na sociální zabezpečení 
nebo k dalším požadavkům v oblasti 
sociálních a pracovních podmínek, jako je 
bezpečnost na pracovišti, včetně ochrany 
pracovníků, kteří usilují o zlepšení 
ochrany zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, sociální zabezpečení a pracovní 
podmínky v souladu s právními předpisy 
na úrovni EU a jednotlivých členských 
států, nařízeními a správními 
ustanoveními, rozhodčím nálezem, 
kolektivní dohodou a smlouvami a 
s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva, která jsou uvedena 
v příloze XI a platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí; tyto závazky se 
vztahují rovněž na přeshraniční situace, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.

Or. en



AM\903863CS.doc 99/150 PE491.021v01-00

CS

Pozměňovací návrh 271
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z účasti na zakázce je automaticky 
vyloučen každý hospodářský subjekt, o 
kterém je veřejnému zadavateli známo, že 
jakýmkoli způsobem porušil povinnosti
stanovené právními předpisy Unie 
v oblasti sociálního a pracovního práva 
nebo práva v oblasti životního prostředí 
nebo ustanoveními mezinárodního 
sociálního práva a práva v oblasti 
životního prostředí uvedenými v příloze 
XI, a to i v rámci dodavatelského řetězce; 
jestliže je dodavatelský řetězec zcela nebo 
částečně umístěn v třetích zemích, veřejný 
zadavatel může vyloučit jakýkoli 
hospodářský subjekt, pokud je mu o něm 
známo, že jakýmkoli způsobem porušil 
mezinárodní ustanovení v sociální a 
environmentální oblasti uvedené v příloze 
XI.

Or. fr

Pozměňovací návrh 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel může vyloučit z účasti 
na veřejné zakázce každý hospodářský 
subjekt, je-li splněna jedna z těchto
podmínek:

Veřejný zadavatel vyloučí z účasti na 
veřejné zakázce každý hospodářský 
subjekt, je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností v oblasti práva v oblasti 
životního prostředí nebo sociálního a 
pracovního práva v souladu s právními 
předpisy na úrovni Unie a jednotlivých 
členských států, nařízeními a správními 
ustanoveními, rozhodčím nálezem, 
kolektivními dohodami a smlouvami a 
s ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí, 
která jsou uvedena v příloze XI a platí 
v místě, kde se práce, služba či dodávka 
provádí, včetně řetězce subdodavatelů. 
Dodržování těchto ustanovení také 
zahrnuje dodržování rovnocenným 
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způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud může veřejný zadavatel 
jakýmikoli prostředky prokázat, že se 
hospodářský subjekt dopustil vážného 
profesního pochybení;

c) pokud může veřejný zadavatel 
jakýmikoli prostředky prokázat, že se 
hospodářský subjekt dopustil vážného 
profesního pochybení; hrubě porušil 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti 
sociálního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo pracovního práva 
ve své domovské zemi nebo zemi 
veřejného zadavatele nebo hrubě zanedbal 
ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků,

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý zájemce nebo uchazeč, který se 
nachází v některé ze situací uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3, může veřejnému 
zadavateli poskytnout důkazy prokazující 
jeho spolehlivost navzdory existenci 
platných důvodů pro vyloučení.

Jestliže zájemce nebo uchazeč, který se 
nachází v některé ze situací uvedených 
v odstavci 1, 2 a 3, poskytne veřejnému 
zadavateli důkazy prokazující jeho 
spolehlivost, nebo případně spolehlivost 
jeho subdodavatelů, navzdory existenci 
platných důvodů pro vyloučení, veřejný 
zadavatel může znovu zvážit nezbytnost 
vyloučení nabídky.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba fungování tohoto článku obrátit. Subjekt by neměl mít stanovenou „sebeočistu“, ale 
mělo by být na veřejném zadavateli, aby rozhodl, zda považuje za vhodné vyloučení, jsou-li 
poskytnuty důkazy.

Pozměňovací návrh 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) plnění pravidel a norem v oblasti 
zdraví a bezpečnosti a v oblasti sociálního 
a pracovního práva stanovených Unií a 
vnitrostátními právními předpisy a 
kolektivními dohodami, které platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí.

Or. en

Odůvodnění

Výběrová kritéria by měla obsáhnout sociální ochranu a ochranu zaměstnanců a zabezpečení 
podmínek na pracovišti.

Pozměňovací návrh 278
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejsou povinni uplatnit všechny podmínky 
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4, avšak nesmí
stanovit jiné požadavky, než které jsou 
uvedeny.

Nejsou povinni uplatnit všechny podmínky 
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 a mohou
stanovit jiné požadavky, než které jsou 
uvedeny.

Or. en
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Odůvodnění

Výčet kritérií pro výběr by mělo být i nadále možné rozšířit.

Pozměňovací návrh 279
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. Veškeré požadavky musí 
souviset s předmětem zakázky a být mu 
striktně úměrné s přihlédnutím k nutnosti 
zajistit skutečnou hospodářskou soutěž.

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. Veškeré požadavky musí být 
spjaty s předmětem zakázky a s nutností 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž.
Výslovně přitom musí být umožněno 
používat jako kritérium zohlednění 
sociálních norem stanovených na základě 
kolektivních smluv, které musí být 
vykládáno ve prospěch uchazeče. 
Uplatňovat lze přitom výši minimální 
mzdy a sociální normy stanovené 
zadavatelem zakázky, zvláště pokud 
taková ujednání v kolektivní smlouvě 
chybí.

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o technickou a odbornou 
způsobilost, mohou veřejní zadavatelé od 

Pokud jde o technickou a odbornou 
způsobilost, veřejní zadavatelé od 
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hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
disponovaly lidskými a technickými zdroji 
a zkušenostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci zakázky v odpovídající kvalitě. 
Veřejný zadavatel může dojít k závěru, že 
hospodářské subjekty neprovedou zakázku
v odpovídající kvalitě, pokud zjistí, že jsou 
ve střetu zájmů, který může negativně 
ovlivnit realizaci zakázky.

hospodářských subjektů vyžadují, aby 
disponovaly lidskými a technickými zdroji 
a zkušenostmi nebo učinily taková 
opatření, aby měly přístup k takovým
lidským a technickým zdrojům a 
zkušenostem, které jsou nezbytné pro 
zajištění provedení zakázky v odpovídající 
kvalitě a v souladu veškerými 
ustanoveními o plnění zakázky podle 
článků 70 a 71, jestliže to veřejný 
zadavatel vyžaduje, nebo aby takové 
zdroje a zkušenosti mohly získat. Veřejný 
zadavatel může dojít k závěru, že 
hospodářské subjekty nezajistí provedení
zakázky v odpovídající kvalitě, pokud 
zjistí, že jsou ve střetu zájmů, který může 
negativně ovlivnit realizaci zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Veřejné zadávání zakázek bude zvláště 
ve slabších ekonomikách vedeno tak, aby
byly upřednostňovány národní subjekty, 
což podpoří národní produkci, činnost 
malých a středních podniků a kratší 
dodavatelské řetězce, které jsou 
udržitelnější ze sociálního hlediska i 
z hlediska životního prostředí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tento článek se vztahuje rovněž na 
subdodavatelská řízení a na 
subdodavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) budou na požádání neprodleně schopni 
předložit dokumenty pro doložení 
příslušných skutečností, jež si veřejní 
zadavatelé vyžádají v souladu s články 59, 
60, a případně s články 61 a 63.

d) budou na požádání neprodleně schopni 
předložit dokumenty pro doložení 
příslušných skutečností, jež si veřejní 
zadavatelé vyžádají v souladu s články 59, 
60, a případně s článkem 61, čl. 62 odst. 1
a článkem 63.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se bude hospodářský subjekt při předkládání ve vztahu ke kritériím pro výběr, jež jsou 
stanovena v článku 56, opírat o jiné subjekty, je vyžadováno v čl. 62 odst. 1, aby veřejnému 
zadavateli prokázal, že bude disponovat nezbytnými zdroji. I když jako předběžný doklad 
může veřejnému zadavateli postačovat vlastní prohlášení, důkaz, který vyhovuje kritériím pro 
výběr, může zahrnovat důkaz, který je vytvářen prostřednictvím jiného subjektu. Tento důkaz 
musí být poskytnut dříve, než je zadána zakázka.

Pozměňovací návrh 284
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před zadáním zakázky veřejný zadavatel Před zadáním zakázky veřejný zadavatel 
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požádá uchazeče, jemuž se rozhodl 
zakázku zadat, aby předložil dokumentaci 
v souladu s články 59 a 60, a případně 
s článkem 61. Veřejný zadavatel může 
vyzvat hospodářské subjekty, aby 
osvědčení a dokumenty předložené podle 
článků 59, 60 a 61 doplnily a vysvětlily.

požádá uchazeče, jemuž se rozhodl 
zakázku zadat, aby předložil dokumentaci 
v souladu s články 59 a 60, a případně 
s článkem 61. Veřejný zadavatel může 
vyzvat hospodářské subjekty, aby 
osvědčení a dokumenty předložené podle 
článků 59, 60, 61 a čl. 62 odst. 1 doplnily a 
vysvětlily.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vytvoří bezpečné on-line 
archivy osvědčení, kam mohou podniky 
jednou za dva roky posílat veškeré 
příslušné dokumenty. Tyto dokumenty 
budou přístupné všem veřejným 
zadavatelům na všech úrovních po zadání 
osobního identifikačního čísla.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ekonomická a finanční situace 
hospodářského subjektu může být 
zpravidla doložena jedním nebo několika 
doklady uvedenými v příloze XIV části 1.

Ekonomická a finanční situace 
hospodářského subjektu a plnění předpisů 
a norem v oblasti zdraví a bezpečnosti a 
v oblasti sociálního a pracovního práva 
stanovených Unií a vnitrostátními 
právními předpisy a kolektivními 
smlouvami, které platí v místě, kde se 
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práce, služba či dodávka provádí, může 
být zpravidla doložena jedním nebo 
několika doklady uvedenými v příloze XIV 
části 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Prokázání uchazeče nebo zájemce, že 
při vypracování své nabídky vzali v úvahu 
povinnosti týkající se ochrany 
zaměstnanců a pracovních podmínek, 
které platí v místě, kde mají být provedeny 
práce nebo poskytnuta služba.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je totožný s ustanoveními čl. 27 odst. 2 nedávno přijaté obecné směrnice 
o zadávání zakázek. Neexistuje důvod, proč by toto ustanovení obsahující užitečné vyjasnění 
mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 288
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 61 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Normy zajišťování jakosti a normy 
environmentálního řízení

Normy zajišťování jakosti, sociální normy
a normy environmentálního řízení

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zadavatelé mohou požadovat 
předložení osvědčení vystavených 
nezávislými orgány, která dokládají, že 
hospodářský subjekt plní pravidla a 
normy v oblasti zdraví a bezpečnosti a v 
oblasti sociálního a pracovního práva 
stanovené Unií a vnitrostátními právními 
předpisy a kolektivními dohodami, které 
platí v místě, kde se práce, služba či 
dodávka provádí.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní v souladu s článkem 88 ostatním 
členským státům veškeré informace 
týkající se dokumentů předkládaných jako 
doklad o dodržení norem jakosti a 
environmentálních norem uvedené 
v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

3. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní v souladu s článkem 88 ostatním 
členským státům veškeré informace 
týkající se dokumentů předkládaných jako 
doklad o dodržení norem jakosti a 
environmentálních a sociálních norem 
uvedené v odstavcích 1, 2 a 2a tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Čl. 63 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, které lze vyvodit ze zápisu do 
úředních seznamů nebo z osvědčení, nelze 
bezdůvodně zpochybnit. Pokud jde 
o placení příspěvků na sociální 
zabezpečení a daní, lze od každého 
zapsaného hospodářského subjektu, má-li 
být zadána zakázka, vyžadovat další 
osvědčení.

Informace, které lze vyvodit ze zápisu do 
úředních seznamů nebo z osvědčení, nelze 
bezdůvodně zpochybnit. Pokud jde 
o placení příspěvků na sociální 
zabezpečení a daní, je třeba od každého 
zapsaného hospodářského subjektu, má-li 
být zadána zakázka, vyžadovat další 
osvědčení.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy týkající se odměňování 
za určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z jednoho z 
následujících kritérií:

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 293
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy týkající se odměňování za 

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy týkající se odměňování za 
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určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z jednoho z 
následujících kritérií:

určité služby, je zakázka přidělena 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce.
Zadavatelé veřejných zakázek mohou 
požadovaný poměr ceny a služby stanovit 
na základě přístupu vycházejícího z 
nákladů životního cyklu podle podmínek 
stanovených v článku 67.

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy týkající se odměňování za 
určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z jednoho z 
následujících kritérií:

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy týkající se odměňování za 
určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější a 
nejudržitelnější nabídky, na niž se 
vztahují předpisy dohodnuté na základě 
kolektivních smluv.

Or. de

Pozměňovací návrh 295
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy týkající se odměňování za 
určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z jednoho z 
následujících kritérií:

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy týkající se odměňování za 
určité služby a při minimálním dodržení 
sociálních norem vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z jednoho z 
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následujících kritérií:

Or. fr

Pozměňovací návrh 296
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 297
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 298
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; a) ze sociálního, hospodářského i 
ekologického hlediska nejvýhodnější 
nabídka;
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Or. en

Pozměňovací návrh 299
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 300
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm.  b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 301
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. b) nejnižší náklady. Pokud je zadání 
zakázky založeno na nejnižších 
nákladech, veřejný zadavatel poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
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svých důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nebo sociální kritéria týkající se 
inovační kvality.

Or. fr

Pozměňovací návrh 303
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených 
v odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

2. Z hospodářského, sociálního a 
environmentálního hlediska nejvýhodnější 
nabídka uvedená v odst. 1 písm. a) 
z hlediska veřejného zadavatele se stanoví 
na základě kritérií spojených s předmětem 
dané veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených v 
odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné zakázky 
nebo jeho výrobou, jako je:

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Philippe Boulland
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Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených v 
odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených v 
odst. 1 písm. b) a minimálního dodržování 
sociálních norem zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

Or. fr

Pozměňovací návrh 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí a inovačního charakteru;

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, inovačního charakteru a dopadu 
na životní prostředí v průběhu životního 
cyklu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 306
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací může 
být zohledněna organizace, kvalifikace a 
zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky, což má za 
důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit pouze se souhlasem 
veřejného zadavatele, který musí ověřit, že
při nahrazení bude zajištěna rovnocenná 
organizace a kvalita;

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací může 
být zohledněna organizace, kvalifikace a 
zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky a rovněž 
kvalifikace a profesionální etika všech 
subdodavatelů, což má za důsledek, že po 
zadání zakázky lze tyto pracovníky 
nahradit pouze se souhlasem veřejného 
zadavatele, který musí ověřit, že při 
nahrazení bude zajištěna rovnocenná 
organizace, kvalifikace a zkušenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací může 
být zohledněna organizace, kvalifikace a 
zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky, což má za 
důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit pouze se souhlasem 
veřejného zadavatele, který musí ověřit, že 
při nahrazení bude zajištěna rovnocenná 
organizace a kvalita;

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací může 
být zohledněna organizace, kvalifikace a 
zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky a rovněž 
způsobilost, schopnosti a profesionální 
etika všech subdodavatelů, což má za 
důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit a zakázka může být 
zadána dalšímu subdodavateli pouze se
souhlasem veřejného zadavatele, který 
musí ověřit, že při nahrazení nebo zadání 
dalšímu subdodavateli bude zajištěna 
rovnocenná organizace a kvalita;

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek 
či služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodě 22, 
pokud jsou tato kritéria stanovena 
v souladu s odstavcem 4 a týkají se 
faktorů, které přímo souvisí s těmito 
postupy a charakterizují konkrétní postup 
výroby nebo poskytnutí požadovaných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případu uvedeném v odst. 1 písm. a) 
veřejný zadavatel upřesní v oznámení 
o zakázce, ve výzvě k potvrzení zájmu, 
v zadávací dokumentaci nebo v případě 
soutěžního dialogu v dokumentaci 
soutěžního dialogu poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

V případu uvedeném v odst. 1 písm. a) 
veřejný zadavatel upřesní v oznámení 
o zakázce, ve výzvě k potvrzení zájmu, 
v zadávací dokumentaci nebo v případě 
soutěžního dialogu v dokumentaci 
soutěžního dialogu poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení z hospodářského, sociálního i 
ekologického hlediska nejvýhodnější 
nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) externí environmentální náklady, které 
jsou přímo spojeny s životním cyklem, 
pokud lze vyčíslit a ověřit jejich peněžní 
hodnotu, které mohou zahrnovat náklady 
na emise skleníkových plynů a emise 
jiných znečišťujících látek a jiné náklady 
na zmírnění změny klimatu.

b) externí náklady, jako jsou sociální 
a/nebo environmentální náklady, které jsou 
přímo spojeny s životním cyklem, pokud 
lze vyčíslit a ověřit jejich peněžní hodnotu, 
které mohou zahrnovat náklady na emise 
skleníkových plynů a emise jiných 
znečišťujících látek a jiné náklady na 
zmírnění změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejní zadavatelé posuzují náklady 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu, uvedou v zadávací 
dokumentaci metodiku použitou k výpočtu 
nákladů životního cyklu. Použitá metodika 
musí splňovat všechny následující 
podmínky:

Pokud veřejní zadavatelé posuzují náklady 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu, uvedou v zadávací 
dokumentaci metodiku použitou k výpočtu 
nákladů životního cyklu. Použitá metodika 
musí být zjednodušena, aby byla přístupná 
pro malé a střední podniky, a musí
splňovat všechny následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejní zadavatelé posuzují náklady 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu, uvedou v zadávací 
dokumentaci metodiku použitou k výpočtu 
nákladů životního cyklu. Použitá metodika 
musí splňovat všechny následující 
podmínky:

Pokud veřejní zadavatelé posuzují náklady 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu, uvedou v zadávací 
dokumentaci metodiku použitou k výpočtu 
nákladů životního cyklu a poskytnou 
metodu výpočtu nákladů životního cyklu 
všem uchazečům. Použitá metodika musí 
splňovat všechny následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vypracována na základě vědeckých 
informací nebo založena na jiných 
objektivně ověřitelných a 
nediskriminačních kritériích;

a) byla vypracována v úzké spolupráci se 
zúčastněnými stranami, je založena na
vědeckých informacích nebo jiných 
objektivně ověřitelných a 
nediskriminačních kritériích;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení by vyloučilo možnost používání nestandardní metodiky vhodné pro jednu 
konkrétní smlouvu, což je možné dle stávajících směrnic.

Pozměňovací návrh 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;

b) je testována a ověřována s dodavateli a 
určena pro opakované nebo trvalé použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé umožní hospodářským 
subjektům, včetně hospodářských subjektů 
ze třetích zemí, uplatnit odlišnou metodiku 
stanovení nákladů životního cyklu ve své 
nabídce za předpokladu, že prokáží, že tato 
metodika splňuje požadavky stanovené 
v písm. a), b) a c) a je rovnocenná 
s metodikou uvedenou veřejným 
zadavatelem.

Veřejní zadavatelé umožní hospodářským 
subjektům, včetně hospodářských subjektů 
ze třetích zemí, uplatnit odlišnou metodiku 
stanovení nákladů životního cyklu ve své 
nabídce za předpokladu, že prokáží, že tato 
metodika splňuje požadavky stanovené 
v písm. a), b) a c) a je rovnocenná 
s metodikou uvedenou veřejným 
zadavatelem. Neměli by však být 
diskriminováni ti uchazeči, kteří investují 
čas a peníze na dodržení metodiky 
uvedené veřejným zadavatelem, a proto 
mohou veřejní zadavatelé vyžadovat 
dokument osvědčený třetí stranou jako 
prokázání splnění rovnocennosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 317
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu jako 
součásti právního aktu Unie, včetně aktů 
v přenesené pravomoci podle právních 
předpisů konkrétního odvětví, se tato 
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto 
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 66 odst. 1.

Jakékoli přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu jako 
součásti právního aktu Unie podle právních 
předpisů konkrétního odvětví nebo jako 
součást evropské technické specifikace se
považuje za splnění kritérií stanovených 
v odstavci 2 a může být zahrnuto 
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 66 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli být podporováni, aby zohledňovali náklady životního cyklu. 
Vyskytují se nicméně stále problémy s vytvořením metody výpočtu. Povinnost používat metodu 
EU není příliš ambiciózní, navíc když podle evropských právních předpisů týkajících se 
veřejných zakázek je stanoven minimální požadavek a veřejní zadavatelé mohou vyvinout 
další své požadavky, pokud dodrží zásady Smlouvy a konkrétní požadavky pro kritéria pro 
zadávání.

Pozměňovací návrh 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu jako 
součásti právního aktu Unie, včetně aktů 
v přenesené pravomoci podle právních 
předpisů konkrétního odvětví, se tato
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto 

V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu jako 
součásti právního aktu Unie, včetně aktů 
v přenesené pravomoci podle právních 
předpisů konkrétního odvětví, se takové 
legislativní akty přijmou v úzké spolupráci 
se zúčastněnými stranami. Tato společná
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v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 66 odst. 1.

metodika se použije, pokud je 
zohledňování nákladů životního cyklu 
zahrnuto v kritériích pro zadání zakázky 
uvedených v čl. 66 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účtovaná cena či náklady jsou 
o více než 50 % nižší než průměrná 
cena či náklady ostatních nabídek

a) účtovaná cena či náklady jsou 
o více než 25 % nižší než průměrná 
cena či náklady ostatních nabídek 
nebo o 15 % u zakázek na služby a 
v rámci díla s vysokou náročností 
na práci

Or. en

Odůvodnění

S cílem stanovení mimořádně nízké nabídky je jedna podmínka dostačující. Prahové hodnoty 
50 % a 10 % jsou příliš vysoké a měly by být výrazně nižší, zejména pokud náklady na práci 
u služeb a zprostředkování děl tvoří hlavní díl zakázky, což by mohlo vést ke snižování mezd a 
zhoršování podmínek.

Pozměňovací návrh 320
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
20 % nižší než cena nebo náklady druhé 
nejnižší nabídky,

b) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
30 % nižší než cena nebo náklady druhé 
nejnižší nabídky,
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Or. en

Pozměňovací návrh 321
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
20 % nižší než cena nebo náklady druhé 
nejnižší nabídky,

b) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
10 % nižší než cena nebo náklady druhé 
nejnižší nabídky,

Or. en

Odůvodnění

S cílem stanovení mimořádně nízké nábídky je jedna podmínka dostačující. Prahové hodnoty 
50 % a 10 % jsou příliš vysoké a měly by být výrazně nižší, zejména pokud náklady na práci 
u služeb a zprostředkování děl tvoří hlavní díl zakázky, což by mohlo vést ke snižování mezd a 
zhoršování podmínek.

Pozměňovací návrh 322
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pravidla o mimořádně nízkých nabídkách je třeba uplatňovat bez ohledu na počet 
předložených nabídek.
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Pozměňovací návrh 323
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké z jiných důvodů, veřejní zadavatelé 
si rovněž mohou vyžádat vysvětlení.

2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké, což může být dané

a) použitím subdodavatelů nebo

b) vyplývat z jiných důvodů, veřejní 
zadavatelé si rovněž musí vyžádat 
vysvětlení, zejména v případech, 
kdy účtovaná cena nebo náklady 
jsou nižší než ceny nebo náklady 
vyplácené stávajícímu 
provozovateli nebo kdy účtovaná 
cena nebo náklady jsou nižší než 
ceny jiných současných 
srovnatelných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké z jiných důvodů, veřejní zadavatelé 
si rovněž mohou vyžádat vysvětlení.

2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké z jiných důvodů, veřejní zadavatelé 
si rovněž musí vyžádat vysvětlení, 
zejména v případech, kdy účtovaná cena 
nebo náklady jsou nižší než ceny nebo 
náklady vyplácené stávajícímu 
provozovateli nebo kdy účtovaná cena 
nebo náklady jsou nižší než ceny jiných 
současných srovnatelných zakázek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vysvětlení uvedená v odstavcích 1 a 2 se
mohou týkat zejména:

Vysvětlení uvedená v odstavcích 1 a 2 se 
musí týkat zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) souladu, alespoň rovnocenným 
způsobem, s povinnostmi 
stanovenými právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a 
pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
ustanoveními mezinárodního 
sociálního práva a práva v oblasti 
životního prostředí uvedenými 
v příloze XI, nebo případně dalšími 
ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;

d) souladu s ustanoveními 
týkajícími se sociálního 
zabezpečení a ochrany 
zaměstnanců, pracovních 
podmínek, které platí v místě, kde 
se práce, služba či dodávka 
provádí, v souladu s vnitrostátními 
předpisy a/nebo kolektivními 
dohodami nebo s ustanoveními
mezinárodního pracovního práva 
uvedenými v příloze XI;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné doplnit jako jeden z faktorů pro určení cen nebo nákladů díla nebo služby plnění 
předpisů v oblasti pracovního a sociálního práva. Cílem změny je zabránit tomu, aby vyhrála 
nabídka z toho důvodu, že subjekt nedodržel sociální a pracovněprávní předpisy.

Pozměňovací návrh 327
Sylvana Rapti
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Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) souladu, alespoň rovnocenným 
způsobem, s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo
ustanoveními mezinárodního sociálního
práva a práva v oblasti životního prostředí
uvedenými v příloze XI, nebo případně 
dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;

d) souladu s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti životního 
prostředí nebo požadavky v oblasti 
sociálních a pracovních podmínek, jako je 
ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti, 
včetně pracovníků, kteří usilují o zlepšení 
ochrany zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, sociálního zabezpečení a 
pracovních podmínek v souladu 
s právními předpisy na úrovni EU a 
jednotlivých členských států, nařízeními a 
správními ustanoveními, rozhodčím 
nálezem, kolektivní dohodou a smlouvami 
a s ustanoveními mezinárodního
pracovního práva, která jsou uvedena 
v příloze XI a platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí; tyto závazky se 
vztahují rovněž na přeshraniční situace,
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě;
nebo případně dalšími ustanoveními 
zajišťujícími rovnocennou úroveň ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) souladu, alespoň rovnocenným 
způsobem, s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 

d) souladu, alespoň rovnocenným 
způsobem, s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie a vnitrostátními 
právními předpisy v oblasti sociálního a 
pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí anebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
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uvedenými v příloze XI, nebo případně 
dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;

v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI, nebo případně dalšími 
ustanoveními zajišťujícími rovnocennou 
úroveň ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 

Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 
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v případě, že poskytnutý důkaz 
neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne 
k faktorům uvedeným v odstavci 3.

v případě, že poskytnutý důkaz 
neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne 
k faktorům uvedeným v odstavci 3, nebo 
v případě, že obdržené odůvodnění není 
dostačující.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze
v případě, že poskytnutý důkaz 
neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne 
k faktorům uvedeným v odstavci 3. 

Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel nabídku zamítne v případě, že 
poskytnutý důkaz neodůvodňuje nízkou 
úroveň účtovaných cen či nákladů, přičemž 
přihlédne k faktorům uvedeným 
v odstavci 3. 

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je mimořádně 
nízká, jelikož nesplňuje povinnosti 
stanovené právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel 
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie a vnitrostátními 
právními předpisy v oblasti sociálního a 
pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí anebo mezinárodními 
ustanoveními v sociální a environmentální 
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uvedenými v příloze XI. oblasti uvedenými v příloze XIV.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je mimořádně 
nízká, jelikož nesplňuje povinnosti 
stanovené právními předpisy Unie 
v oblasti sociálního a pracovního práva 
nebo práva v oblasti životního prostředí 
anebo ustanoveními mezinárodního 
sociálního práva a práva v oblasti 
životního prostředí uvedenými v příloze 
XI.

Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je mimořádně 
nízká, jelikož nesplňuje ustanovení 
uvedená v odst. 3 písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Inês Cristina Zuber

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Je nutno brát ohled na členské státy, 
jejichž ekonomika je deficitní, aby jim 
nebylo bráněno v podporování veřejných 
investic.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 336
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70 Článek 70
Podmínky plnění zakázky Podmínky plnění zakázky

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je výsledkem cenových výkyvů a 
které by mohlo podstatným způsobem 
ovlivnit plnění dané zakázky.

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
K těmto podmínkám patří závazky 
v oblasti sociálních a pracovních 
podmínek, jako je ochrana zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, včetně 
pracovníků, kteří usilují o zlepšení 
ochrany zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, sociální zabezpečení a pracovní 
podmínky v souladu s právními předpisy 
na úrovni EU a jednotlivých členských 
států, nařízeními a správními 
ustanoveními, rozhodčím nálezem, 
kolektivní dohodou a smlouvami a 
s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva, která jsou uvedena 
v příloze XI a platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí; tyto závazky se 
vztahují rovněž na přeshraniční situace, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je výsledkem cenových výkyvů a 
které by mohlo podstatným způsobem 
ovlivnit plnění dané zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70 Článek 70
Podmínky plnění zakázky Podmínky plnění zakázky

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je výsledkem cenových výkyvů a 
které by mohlo podstatným způsobem 
ovlivnit plnění dané zakázky.

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek a 
zahrnují závazky v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
sociální zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
nařízeními a správními ustanoveními, 
rozhodčím nálezem, kolektivní dohodou a 
smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí; 
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě. Mohou rovněž 
zahrnovat požadavek, aby hospodářské 
subjekty učinily kroky ke kompenzaci 
rizika zvýšení cen (hedging), které je 
výsledkem cenových výkyvů a které by 
mohlo podstatným způsobem ovlivnit 
plnění dané zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 70
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70 Článek 70
Podmínky plnění zakázky Podmínky plnění zakázky

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je výsledkem cenových výkyvů a 
které by mohlo podstatným způsobem 
ovlivnit plnění dané zakázky.

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (pomocí 
různých zajišťovacích strategií včetně 
používání vzorců pro stanovení cen), které 
je výsledkem cenových výkyvů a které by 
mohlo podstatným způsobem ovlivnit 
plnění dané zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Článek 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70a
Povinnosti týkající se daní, ochrany 

životního prostředí, ochrany zaměstnanců 
a pracovních podmínek

Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci 
může, nebo stanoví-li tak členský stát, 
musí uvést subjekt nebo subjekty, od nichž 
může zájemce nebo uchazeč získat 
náležité informace o povinnostech 
týkajících se daní, ochrany životního 
prostředí, ochrany zaměstnanců a 
pracovních podmínek, které se běžně 
uplatňují v místě, kde mají být prováděny 
práce nebo poskytovány služby, a které 
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platí pro práce prováděné na místě a pro 
služby poskytované během plnění zakázky.
2. Veřejný zadavatel, který poskytuje 
informace uvedené v odstavci 1, požádá 
uchazeče nebo zájemce, kteří se účastní 
zadávacího řízení, aby uvedli, že při 
vypracování své nabídky vzali v úvahu 
povinnosti týkající se ochrany 
zaměstnanců a pracovních podmínek, 
které se běžně uplatňují v místě, kde mají 
být provedeny práce nebo poskytnuta 
služba.
3. Členské státy, které mají u veřejných 
zaměstnanců zavedenu ochranu 
oznamovatelů (v rámci veřejného 
sektoru), mohou požadovat, aby byla 
rovnocenná ochrana poskytována 
zaměstnanci zaměstnanému 
hospodářským subjektem, jestliže 
hospodářský subjekt provádí veřejně 
financované služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat nebo mu 
může být členským státem uložena 
povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám a 
všechny navrhované subdodavatele.

1. V zadávací dokumentaci veřejný 
zadavatel od uchazečů požaduje nebo mu 
může být členským státem uložena 
povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám a 
všechny navrhované subdodavatele, 
s poskytnutím informací o svých 
subdodavatelích, včetně jejich jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců.
Každá změna v řetězci subdodavatelů je 
navržena hospodářským subjektem a 
odsouhlasena veřejným zadavatelem. 
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Navržená změna se odmítne, pokud 
nezaručuje dodržení obecné zásady 
stanovené v čl. 54 odst. 2, nebo pokud 
platí jedna z podmínek pro vyloučení 
uvedená v článku 55. Jakákoli změna 
v řetězci subdodavatelů zajistí dodržování 
ustanovení této směrnice a podmínek 
stanovených v zadávací dokumentaci a je 
jí zaručeno plnění úkolů spojených se 
zakázkou rovnocenné tomu, které je 
uvedené v nabídce. V případě, že se 
navrhovaná změna týká rovněž zapojení 
nového subdodavatele, hlavní dodavatel
uvede jeho jméno, včetně kontaktních 
údajů a právních zástupců.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavci 1 a 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

3. Odstavci 1 a 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního dodavatele a 
subdodavatelů. Členské státy vytvoří 
v subdodavatelském řetězci systém 
společné a nerozdílné odpovědnosti.
Členské státy zajistí, aby hlavní dodavatel 
a všichni zprostředkovávající 
subdodavatelé mohli být společně se 
subdodavatelem nebo místo něj přímo 
povoláni k odpovědnosti jako ručitel za 
jakoukoli škodu způsobenou selháním 
subdodavatele při dodržování ustanovení 
týkajících se základních práv, zdravotních 
a bezpečnostních požadavků, sociálních 
předpisů a norem, zaměstnaneckých a 
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pracovních podmínek, ochrany zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a sociálního 
zabezpečení v souladu s právními předpisy 
na úrovni EU a jednotlivých členských 
států, nařízeními a správními 
ustanoveními, kolektivními dohodami a 
smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí; 
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě. To platí bez 
jakýchkoli dalších podmínek, a především 
v případech, kdy na vině není přímo 
subjekt nebo subjekty.
Členské státy mohou ve vnitrostátních 
právních předpisech zavést přísnější 
pravidla odpovědnosti.
Veřejný zadavatel stanoví ve své smlouvě 
s hlavním dodavatelem a hlavní dodavatel 
a každý další subdodavatelský mezičlánek 
stanoví ve svých smlouvách se svými 
subdodavateli, že v případě, že mají důvod 
se domnívat, že jejich přímý subdodavatel 
porušuje pravidla uvedená ve druhém 
pododstavci, provede přímý subdodavatel 
bezprostřední kroky k nápravě situace. 
Pokud tak neučiní, bude daná smlouva 
ukončena.
Jestliže se ukončení smlouvy a nahrazení 
dotčeného subdodavatele uskutečňuje 
v podobě převodu podniku, jak je vymezen 
ve směrnici 2001/23/ES, použijí se 
ustanovení uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytností je systém společné a nerozdílné odpovědnosti v rámci celého subdodavatelského 
řetězce, který zabrání možnému zneužití práv pracovníků.
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Pozměňovací návrh 344
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavci 1 a 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

3. Odstavcem 1 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytností je systém společné a nerozdílné odpovědnosti v rámci celého subdodavatelského 
řetězce, který zabrání možnému zneužití práv pracovníků.

Pozměňovací návrh 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 71 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71a
Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci 
stanoví podmínky a požadavky, které se 
uplatní na uchazeče a rovněž na každou 
třetí stranu, která provádí část smlouvy 
jako subdodavatel.

Or. nl

Pozměňovací návrh 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 71 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71b
V případě situace uvedené ve směrnici 
2001/23/ES se tato směrnice uplatní také 
na nákup nebo jiné způsoby, jakými jeden 
nebo více veřejných zadavatelů získá 
práce, dodávky nebo služby od 
hospodářských subjektů, které tento 
veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé 
vybrali, bez ohledu na to, zda byly tyto 
práce, dodávky nebo služby zamýšleny 
k veřejnému účelu v souvislosti s touto 
směrnicí o zadávání veřejných zakázek.

Or. nl

Pozměňovací návrh 347
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se však nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního 
dodavatele v důsledku restrukturalizace 
nebo platební neschopnosti částečně nebo 
zcela převezme jiný hospodářský subjekt, 
který splňuje původně stanovená kritéria 
pro výběr na základě kvality, za 
předpokladu, že s sebou tento krok 
nepřináší další podstatné změny zakázky a 
jeho cílem není obejít ustanovení této 
směrnice.

První pododstavec se však nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního 
dodavatele v důsledku restrukturalizace 
nebo platební neschopnosti částečně nebo 
zcela převezme jiný hospodářský subjekt, 
který splňuje původně stanovená kritéria 
pro výběr na základě kvality, za 
předpokladu, že s sebou tento krok 
nepřináší další podstatné změny zakázky a 
jeho cílem není obejít ustanovení této 
směrnice. První pododstavec se neuplatní 
ani v případě restrukturalizace veřejného 
zadavatele, jelikož veřejný zadavatel má 
právo převést dohodu na třetí stranu, 
která následně bude nositelem povinností 
veřejného zadavatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 348
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 4 a pohybuje se pod 5 %
ceny původní zakázky, za předpokladu, že 
tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 4 a pohybuje se pod 
10 % ceny původní zakázky, za 
předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. V případě, že je 
provedeno několik po sobě následujících 
změn, bude základem pro posouzení 
hodnoty kumulativní hodnota těchto po 
sobě jdoucích změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé měli možnost za podmínek 
stanovených platným vnitrostátním 
smluvním právem ukončit veřejné zakázky 
během jejich platnosti, pokud je splněna 
některá z následujících podmínek:

Členské státy zajistí, aby se při ukončení 
smlouvy na veřejnou zakázku postupovalo 
podle podmínek vnitrostátního smluvního 
práva. Členské státy mohou, pokud 
poskytují veřejným zadavatelům možnost 
za podmínek stanovených platným 
vnitrostátním smluvním právem ukončit 
veřejné zakázky během jejich platnosti, 
požadovat, aby byla splněna některá 
z následujících podmínek:

Or. en
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Pozměňovací návrh 350
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat 
veřejnou zakázku na služby uvedené 
v článku 74, oznámí svůj úmysl 
prostřednictvím oznámení o zakázce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2
obsahují informace uvedené v příloze VI 
částech H a I v souladu se standardními 
formuláři.

Oznámení uvedená v odstavci 1 obsahují 
informace uvedené v příloze VI části I. 

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 se 
zveřejňují v souladu s článkem 49.

4. Oznámení uvedená v odstavci 1 se 
zveřejňují v souladu s článkem 49.
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Or. en

Odůvodnění

Použití zvláštního zacházení ve vztahu k některým službám je oprávněné pouze do té míry, 
pokud se uplatňuje na všechny služby téže povahy, pro zakázky na právní služby – s ohledem 
na to, aby zásady nakládání s důvěrnými informacemi nebyly narušeny.

Pozměňovací návrh 353
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti 
a rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti a 
rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.

1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a umožní 
veřejným zadavatelům zohlednit zvláštní 
povahu daných služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění vysoké úrovně kvality, 
návaznosti, přístupnosti, dostupnosti a 
úplnosti služeb, zvláštní potřeby různých 
kategorií uživatelů, včetně 
znevýhodněných a zranitelných skupin, 
nutnost podporovat účast malých a 
středních podniků, účast a posílení 
možností uživatelů a inovace. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že výběr 
poskytovatele služeb nebude uskutečňován 
pouze na základě ceny účtované za 
poskytování služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace.
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účtované za poskytování služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Zajistí, že výběr poskytovatele služeb bude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb. 

Or. de

Pozměňovací návrh 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé zohlednili potřebu zajištění 
vysoké kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dosažitelnosti, dostupnosti a úplnosti 
služeb, zvláštní potřeby různých kategorií 
uživatelů, účast a posílení možností 
uživatelů, jejich uspokojení, sociální 
začlenění a případně inovace. Při 
vypracování kritérií kvality mohou veřejní 
zadavatelé odkazovat na kritéria 



AM\903863CS.doc 143/150 PE491.021v01-00

CS

účtované za poskytování služeb. stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality 
v sociálních službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veřejní zadavatelé se mohou 
v souladu s judikaturou ESD rozhodnout, 
že omezí účast v zadávacím řízení na 
poskytování sociálních a zdravotních 
služeb na neziskové organizace, za 
předpokladu, že tento omezený přístup 
k určitým službám ve prospěch 
neziskových organizací stanovují 
vnitrostátní právní předpisy, které jsou 
slučitelné s evropským právem. Výzva 
k účasti v soutěži odkazuje na toto 
ustanovení. Měly by být dodrženy základní 
zásady transparentnosti a rovného 
zacházení.

Or. en

Odůvodnění

Podle judikatury Evropského soudního dvora, především podle rozsudku ve věci C-70/95 
(případ Sodemare) je veřejným zadavatelům, pokud je to přiměřené a nezbytné k dosažení 
určitých sociálních cílů v rámci vnitrostátního systému sociálního zabezpečení, povoleno 
vyhradit zakázku neziskovým organizacím, za předpokladu, že toto omezení je zakotveno ve 
vnitrostátních právních předpisech a že odpovídá evropskému právu.

Pozměňovací návrh 360
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
s podporou inovací;

b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, sociální kritéria, jako je 
vyvážené postavení žen a mužů, etický 
obchod a sociální začlenění, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením a 
pracovních příležitostí pro zdravotně 
postižené, znevýhodněné nebo zranitelné 
zaměstnance, nebo s podporou inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci 
k zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;

d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování a sledování 
umožňujících reakci k zabránění, odhalení 
a řádnému oznamování případů podvodu, 
korupce, střetů zájmu, jiných vážných
porušení pravidel a konkrétních porušení 
ustanovení uvedených v článcích 54, 55 a 
71;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání veřejných 
zakázek v konkrétních případech a 
poskytování analýz příslušným veřejným 
zadavatelům, jejichž povinností je 
zohlednit tyto analýzy ve svých 
rozhodnutích, nebo v případě, kdy se 
analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč na 
ně neberou zřetel;

f) prověřování stížností občanů a podniků a 
profesních sdružení či podobných 
subjektů na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních případech 
a poskytování analýz příslušným veřejným 
zadavatelům, jejichž povinností je 
zohlednit tyto analýzy ve svých 
rozhodnutích, nebo v případě, kdy se 
analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč na 
ně neberou zřetel;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Výroční zpráva by měla obsahovat 
také roční porovnání předložených cen a 
skutečných nákladů na zakázky, které již 
byly realizovány, a informace 
o případném vlivu na určitý počet 
pracovníků zaměstnaných dodavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem poskytování právního a 
ekonomického poradenství, vedení a 
podpory veřejným zadavatelům při 

1. Za účelem poskytování právního a
ekonomického poradenství, vedení a 
podpory veřejným zadavatelům při 
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přípravě a provádění zadávacích řízení 
členské státy zajistí systémy technické 
podpory. Členské státy rovněž zajistí, aby 
se každému veřejnému zadavateli dostalo 
v jednotlivých otázkách kvalifikované 
podpory a poradenství.

přípravě a provádění zadávacích řízení 
členské státy zajistí systémy technické 
podpory. Členské státy rovněž zajistí, aby 
se každému veřejnému zadavateli dostalo 
v jednotlivých otázkách kvalifikované 
podpory a poradenství, zejména co se týče 
ustanovení článků 54, 55 a 71, zejména co 
se týče ustanovení článků 54, 55 a 71.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby hospodářské 
subjekty, které o to mají zájem, měly 
snadný přístup k příslušným informacím 
o povinnostech spojených s daněmi, 
s ochranou životního prostředí, a 
s povinnostmi vyplývajícími ze sociálního 
a pracovního práva, které jsou platné 
v členském státě, v regionu nebo v místě, 
kde mají být prováděny stavební práce 
nebo poskytovány služby, a které se po 
dobu plnění smlouvy vztahují na stavební 
práce prováděné na místě nebo na 
poskytované služby.

Členské státy zajistí, aby hospodářské 
subjekty, které o to mají zájem, měly 
snadný přístup k příslušným informacím 
o povinnostech spojených s daněmi, 
s ochranou životního prostředí, a 
s povinnostmi vyplývajícími ze sociálního 
a pracovního práva, které platí v místě, kde 
mají být prováděny stavební práce nebo 
poskytovány služby. Členské státy zajistí, 
aby veřejní zadavatelé uváděli, kde lze tyto 
informace v zadávací dokumentaci nalézt.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé požádali uchazeče nebo 
zájemce, kteří se účastní zadávacího 
řízení, aby uvedli, že při vypracování své 
nabídky vzali v úvahu povinnosti 
vyplývající ze sociálního a pracovního 
práva, které se uplatňují v místě, kde mají 
být prováděny práce nebo poskytována 
služba.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se začleňuje druhý odstavec stávajícího článku 27 směrnice 
2004/18/ES o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 367
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„normou“ rozumí technická specifikace 
schválená uznaným normalizačním 
subjektem pro opakované nebo průběžné 
používání, jejíž dodržování není povinné a 
která patří do jedné z těchto kategorií:

„normou“ rozumí technická specifikace 
pro opakované nebo průběžné použití, 
která byla vypracována na základě 
konsenzu a schválena uznanou 
normalizační organizací, jejíž dodržování 
není povinné a která patří do jedné z těchto 
kategorií:

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) obecnými technickými specifikacemi“ 
rozumí technické specifikace vypracované 
postupem uznávaným členskými státy nebo 
v souladu s články 9 a 10 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady [XXX]
o evropské normalizaci [a změně směrnic 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 
2009/23/ES] a zveřejněné v Úředním 
věstníku Evropské unie;

(4) „obecnými technickými specifikacemi“ 
rozumí technické specifikace vypracované 
postupem uznávaným členskými státy nebo 
– v oblasti informačních a komunikačních 
technologií – v souladu s články 9 a 10 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
[XXX] o evropské normalizaci [a změně 
směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a 
směrnic Evropského parlamentu a Rady 
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 
2009/105/ES a 2009/23/ES] a zveřejněné 
v Úředním věstníku Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Příloha XI – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– úmluva č. 94 o pracovních ustanoveních
ve veřejných zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osvědčení, že hospodářský subjekt není
předmětem insolvenčního nebo 
likvidačního řízení podle čl. 55 odst. 3 

c) osvědčení, že hospodářský subjekt se 
nenachází v jedné ze situací uvedených 
v čl. 55 odst. 3 a čl. 55 odst. 3a (nový);
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písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Příloha XIV – část II – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) příslušná osvědčení nebo prohlášení 
týkající se důkazu o dodržování pravidel a 
norem v oblasti sociálního a pracovního 
práva tak, jak jsou stanoveny Unií a 
vnitrostátními právními předpisy a 
kolektivními dohodami, které platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Příloha XIV – část II – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přehled o opatřeních v oblasti 
environmentálního řízení, která 
hospodářský subjekt bude moci uplatnit při 
plnění zakázky;

f) přehled o opatřeních v oblasti 
environmentálního a sociálního řízení, 
která hospodářský subjekt bude moci 
uplatnit při plnění zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Příloha XIV – část II – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) přehled o řízení dodavatelského 
řetězce a systémy sledování, které 
hospodářský subjekt bude moci uplatnit 
při plnění zakázky;

Or. en

Odůvodnění

Řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování jsou obzvláště důležité tehdy, pokud jsou 
jako technické specifikace nebo kritéria pro zadání užity charakteristiky životního cyklu. Tyto 
faktory budou mít význam rovněž ve vztahu k určitým podmínkám plnění zakázky. Neexistuje 
proto důvod, proč by uchazeč měl být veřejným zadavatelem tázán na technické vybavení a 
opatření v oblasti environmentálního řízení a nikoli na to, zda jsou zavedeny systémy a 
postupy zajišťující vztah uchazeče k jeho řetězci dodavatelů.

Pozměňovací návrh 374
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha XVI – sloupec 2 – poslední řádek 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kód CPV Popis

Školní a studentská doprava

Or. en


