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Pozměňovací návrh 167
Heide Rühle

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, článek 62 a článek 114 této 
smlouvy,

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

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Anna Hedh

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, článek 62 a článek 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, článek 
114 a na protokol č. 26 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby směrnice měla jasnou sociální dimenzi, a proto také širší právní základ.

Pozměňovací návrh 169
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
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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.

být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvách, 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 s rozdělením pravomocí, 
které je stanoveno v článku 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a v protokolu č. 
26. Evropské nařízení o zadávání 
veřejných zakázek by mělo zohledňovat 
širokou pravomoc, které orgány veřejné 
správy požívají při výkonu 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 
veřejných zakázek hospodářské soutěži.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení novým ustanovením Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 170
Pablo Arias Echeverría

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 

(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, zveřejnění, 
proporcionalita, transparentnost a účinná 
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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.

správa veřejných finančních prostředků. 
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.

Or. es

Pozměňovací návrh 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Veřejní zadavatelé by vždy měli 
pozorně zvážit hospodářský dopad daného 
požadavku na hospodářské subjekty, než 
zvolí použití takového požadavku 
v oznámení o zakázce. Příliš náročné 
požadavky zvýší transakční náklady a 
mohou být kromě toho překážkou účasti 
malých a středních podniků v zadávacích 
řízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Všechna ustanovení těchto právních 
předpisů by se měla uplatňovat s ohledem 
na rozdělení pravomocí uvnitř členských 
států
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Or. en

Pozměňovací návrh 173
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 202012 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 služeb13 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 
služby14, 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 202012 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 služeb13 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 
služby14, revidována a modernizována, aby 
umožnila veřejným zadavatelům lépe 
využít veřejných zakázek na podporu 
udržitelného rozvoje a dalších společných 
cílů společnosti, čímž se zvýší  efektivita 
veřejných výdajů zajištěním nejlepšího 
poměru kvality a ceny a 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 
směrnice zjednodušit 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. Tato směrnice stanoví 
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právní předpisy definující, jak nakupovat. 
Zadavatelé zakázek mohou v zájmu 
dosažení společných cílů stanovit 
požadavky, které jsou přísnější nebo 
náročnější než stávající právní předpisy 
EU.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice stanoví právní předpisy definující, jak nakupovat. Zadavatelé zakázek mohou 
v zájmu dosažení společných cílů stanovit požadavky, které jsou přísnější nebo náročnější než 
stávající právní předpisy EU.

Pozměňovací návrh 174
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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, 
zajistil poměr kvality a ceny usnadněním 
rovného přístupu a poctivé účasti malých a 
středních podniků a řemeslníků na 
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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.

veřejných zakázkách na místní úrovni i na 
úrovni EU, a aby zadavatelé měli možnost 
lépe využívat veřejných zakázek na 
podporu udržitelné výroby a spotřeby. 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 175
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 202012 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 služeb13 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 
služby14 , 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, 

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 202012 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 služeb13 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 
služby14, 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, jako je 
zlepšení v oblasti dobrých životních 
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aby se zajistila větší právní jistota, a 
začlenit do současných pravidel určité 
aspekty související se zavedenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

podmínek zvířat. 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 176
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 202012  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 služeb13 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 
služby14, 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 

(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 
umožnila veřejným zadavatelům lépe 
využít veřejných zakázek na podporu 
udržitelného rozvoje, dodržování 
sociálních a pracovních práv a dalších 
společných cílů společnosti, čímž se zvýší 
efektivita veřejných výdajů zajištěním co 
nejlepších výsledků v oblasti nákladové 
efektivnosti a zejména usnadněním účasti 
malých a středních podniků na veřejných 
zakázkách, a aby zadavatelé měli možnost 
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judikaturou Soudního dvora Evropské unie. lépe využívat veřejných zakázek na 
podporu společných společenských cílů. Je 
rovněž třeba zjednodušit pravidla Unie 
týkající se zadávání veřejných zakázek, 
zejména pokud jde o způsob používaný za 
účelem dosažení cílů udržitelnosti, které 
by měly být nedílnou součástí 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 177
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Stále rozmanitější formy veřejných 
opatření vedou k nutnosti jasněji definovat 
samotný pojem zadávání zakázek. Cílem 
pravidel Unie o zadávání veřejných 
zakázek není pokrýt všechny formy 
vynakládání veřejných peněžních 
prostředků, ale pouze ty, jejichž cílem je 
nákup stavebních prací, dodávek nebo 
služeb. Pojem nákupu je třeba chápat šířeji 
ve smyslu získání výhod z příslušných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
přičemž není nezbytně vyžadován převod 
vlastnictví na zadavatele zakázek. A dále, 
pouhé financování určité činnosti, které je 
často spojeno s povinností vrátit obdržené 
částky, pokud nebyly využity na zamýšlené 
účely, obvykle nespadá do působnosti 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

(3) Stále rozmanitější formy veřejných 
opatření vedou k nutnosti jasněji definovat 
samotný pojem zadávání zakázek. Cílem 
pravidel Unie o zadávání veřejných 
zakázek není pokrýt všechny formy 
vynakládání veřejných peněžních 
prostředků, ale pouze ty, jejichž cílem je 
nákup stavebních prací, dodávek nebo 
služeb. Pojem nákupu je třeba chápat šířeji 
ve smyslu získání výhod z příslušných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
přičemž není nezbytně vyžadován převod 
vlastnictví na zadavatele zakázek. A dále, 
pouhé financování určité činnosti, které je 
často spojeno s povinností vrátit obdržené 
částky, pokud nebyly využity na zamýšlené 
účely, obvykle nespadá do působnosti 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Zakázky zadané ovládaným subjektům 
nebo spolupráce za účelem společného 
výkonu úkolů veřejné služby 
zúčastněných veřejných zadavatelů proto 
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pravidlům pro zadávání veřejných 
zakázek nepodléhají, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné vyjasnění ve smyslu rozsudku ESD s cílem zvýšit právní jistotu.

Pozměňovací návrh 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Stále rozmanitější formy veřejných 
opatření vedou k nutnosti jasněji definovat 
samotný pojem zadávání zakázek. Cílem 
pravidel Unie o zadávání veřejných 
zakázek není pokrýt všechny formy 
vynakládání veřejných peněžních 
prostředků, ale pouze ty, jejichž cílem je 
nákup stavebních prací, dodávek nebo 
služeb. Pojem nákupu je třeba chápat šířeji 
ve smyslu získání výhod z příslušných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
přičemž není nezbytně vyžadován převod 
vlastnictví na zadavatele zakázek. A dále, 
pouhé financování určité činnosti, které je 
často spojeno s povinností vrátit obdržené 
částky, pokud nebyly využity na zamýšlené 
účely, obvykle nespadá do působnosti 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

(3) Stále rozmanitější formy veřejných 
opatření vedou k nutnosti jasněji definovat 
samotný pojem zadávání zakázek. Cílem 
pravidel Unie o zadávání veřejných 
zakázek není pokrýt všechny formy 
vynakládání veřejných peněžních 
prostředků, ale pouze ty, jejichž cílem je 
nákup stavebních prací, dodávek nebo 
služeb. Pojem nákupu je třeba chápat šířeji 
ve smyslu získání výhod z příslušných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
přičemž není nezbytně vyžadován převod 
vlastnictví na zadavatele zakázek. A dále, 
pouhé financování určité činnosti, které je 
často spojeno s povinností vrátit obdržené 
částky, pokud nebyly využity na zamýšlené 
účely, obvykle nespadá do působnosti 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Subjekt, který působí v běžných tržních 
podmínkách, usiluje o dosažení zisku a 
nese ztráty vyplývající z výkonu své 
činnosti, by neměl být pro účely této 
směrnice považován za veřejnoprávní 
subjekt.

Or. en
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Odůvodnění

Vyjasnění oblasti působnosti směrnice. Viz odpovídající PN k definici článku 2.

Pozměňovací návrh 179
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ukázalo se také, že je nezbytné 
vyjasnit, co je třeba chápat jako jednu 
zakázku, takže s ohledem na prahové 
hodnoty stanovené touto směrnicí musí být
brána v úvahu souhrnná hodnota všech 
smluv uzavřených za účelem dané zakázky 
a zakázka by měla být oznámena jako 
celek, případně by měla být rozdělena na 
části. Pojem jediné zakázky zahrnuje 
všechny dodávky, stavební práce a služby 
potřebné pro provedení konkrétního 
projektu, například projektu stavby nebo 
jednoho souboru stavebních prací, dodávek 
a/nebo služeb. Náznaky existence jednoho 
projektu mohou například spočívat 
v celkovém předchozím plánování a 
koncepci veřejného zadavatele, v tom, že 
různé zakoupené prvky plní jedinou 
hospodářskou a technickou funkci nebo 
že jsou navzájem jinak logicky spojeny a 
prováděny v úzkém časovém rámci.

(4) Ukázalo se také, že je nezbytné 
vyjasnit, co je třeba chápat jako jednu 
zakázku, takže s ohledem na prahové 
hodnoty stanovené touto směrnicí musí být 
brána v úvahu souhrnná hodnota všech 
smluv uzavřených za účelem dané zakázky 
a zakázka by měla být oznámena jako 
celek, případně by měla být rozdělena na 
části. Pojem jediné zakázky zahrnuje 
všechny dodávky, stavební práce a služby 
potřebné pro provedení konkrétního 
projektu, například projektu stavby nebo 
jednoho souboru stavebních prací, dodávek 
a/nebo služeb.

Or. en

Odůvodnění

Tento pojem je příliš vágní, nevytváří právní jistotu a je v rozporu s myšlenkou dělení zakázky 
na části.

Pozměňovací návrh 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ukázalo se také, že je nezbytné 
vyjasnit, co je třeba chápat jako jednu 
zakázku, takže s ohledem na prahové 
hodnoty stanovené touto směrnicí musí být 
brána v úvahu souhrnná hodnota všech 
smluv uzavřených za účelem dané zakázky 
a zakázka by měla být oznámena jako 
celek, případně by měla být rozdělena na 
části. Pojem jediné zakázky zahrnuje 
všechny dodávky, stavební práce a služby 
potřebné pro provedení konkrétního 
projektu, například projektu stavby nebo 
jednoho souboru stavebních prací, 
dodávek a/nebo služeb. Náznaky existence 
jednoho projektu mohou například 
spočívat v celkovém předchozím 
plánování a koncepci veřejného 
zadavatele, v tom, že různé zakoupené 
prvky plní jedinou hospodářskou a 
technickou funkci nebo že jsou navzájem 
jinak logicky spojeny a prováděny 
v úzkém časovém rámci.

(4) Pojem jediné zakázky zahrnuje 
všechny dodávky, stavební práce a služby 
potřebné pro provedení konkrétního 
projektu, například projektu stavby nebo 
jednoho souboru stavebních prací, 
dodávek a/nebo služeb. S ohledem na 
prahové hodnoty stanovené touto směrnicí 
musí být brána v úvahu souhrnná hodnota 
všech smluv uzavřených za účelem dané 
zakázky a zakázka by měla být oznámena 
jako celek, případně by měla být rozdělena 
na části.

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise je možné zjednodušit.

Pozměňovací návrh 181
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4 a) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že při vymezování 
a provádění svých politik a činností musí 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
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s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
s vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví. Směrnice k dosažení těchto cílů 
přispívá tím, že podporuje sociálně 
udržitelné zadávání veřejných zakázek, 
zajišťuje začleňování sociálních kritérií 
do všech fází zadávacího řízení a 
posilování všech stávajících závazků, které 
na úrovni Unie i na vnitrostátní a 
mezinárodní úrovni souvisejí 
s pracovními podmínkami, sociální 
ochranou a veřejným zdravím.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Heide Rühle

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 otázky, 
zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou veřejní zadavatelé 
přispět k ochraně životního prostředí a 
podpoře udržitelného rozvoje a mohou 
využít svou diskreční pravomoc k výběru 
technických specifikací a ke stanovení 
kritérií, jejichž cílem je zadávání 
udržitelných veřejných zakázek, a 
současně zajistit vazbu na předmět 
zakázky a získat pro své zakázky nejlepší 
poměr kvality a ceny.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise dostatečně nepokrývá sociální otázky.

Pozměňovací návrh 183
Sirpa Pietikäinen

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 článku 11 Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí být do vymezení a 
provádění politik a činností Unie zahrnuty 
požadavky na ochranu životního prostředí 
a základní sociální zásady, zejména s 
ohledem na podporu udržitelného rozvoje.
Článek 9 Smlouvy o fungování Evropské 
unie zaručuje sociální ochranu a boj proti 
sociálnímu vyloučení. Článek 13 Smlouvy 
o fungování Evropské unie uznává zvířata 
za vnímající bytosti a požaduje při 
vytváření a prosazování některých politik 
EU věnovat plnou pozornost otázce jejich 
dobrých životních podmínek. Článek 14 
této smlouvy zdůrazňuje úlohu služeb 
obecného hospodářského zájmu a jejich 
význam pro dobré životní podmínky lidí.
Tato směrnice objasňuje, jak veřejní 
zadavatelé přispívají k provádění těchto 
zásad a článků, k ochraně životního 
prostředí a podpoře udržitelného rozvoje, 
aniž by přišli o možnost získat pro své 
zakázky nejlepší poměr kvality a ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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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) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že při vymezování 
a provádění svých politik a činností musí 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
s vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví. 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 by veřejní 
zadavatelé měli přispět k ochraně životního 
prostředí, sociální ochraně a veřejnému 
zdraví a bezpečnosti a mohou využít svou 
diskreční pravomoc k výběru technických 
specifikací a ke stanovení kritérií, jejichž 
cílem je zadávání udržitelných veřejných 
zakázek, a současně zajistit vazbu na 
předmět zakázky a získat pro své zakázky 
nejlepší poměr kvality a ceny. Tato 
směrnice zejména uznává právo každého 
členského státu ratifikovat a dodržovat 
úmluvu MOP č. 94.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Barbara Weiler

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, 

(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 
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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.

životního prostředí a základní sociální 
zásady. Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii má Unie také závazek 
přispívat k udržitelnému rozvoji.
V souvislosti s tím je důležité brát tyto 
zásady v úvahu při přijímání rozhodnutí o 
zadání zakázky a ve vztahu ke všem fázím 
dodavatelského řetězce. Tato směrnice 
objasňuje, jak širokou posuzovací 
pravomoc mají veřejní zadavatelé při 
použití technických specifikací, kritérií 
pro zadání zakázky a ustanovení o plnění 
smluv s cílem přispět k ochraně životního 
prostředí a podpoře udržitelného rozvoje, a 
zároveň zajistit vazbu na předmět zakázky, 
aniž by přišli o možnost získat pro své 
zakázky nejlepší poměr kvality a ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) 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.

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise je možné zjednodušit.
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Pozměňovací návrh 187
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) Technické specifikace, kritéria pro 
zadání zakázky a podmínky plnění 
zakázky hrají odlišné, různé úlohy 
v procesu zadávání veřejných zakázek a 
podstata specifikací a kritérií není touto 
kategorizací omezena. V technických 
specifikacích předkládá veřejný zadavatel 
absolutní požadavky na zadání zakázky; 
schopnost vyhovět technickým 
specifikacím je předpokladem k tomu, aby 
byla nabídka považována za vhodnou, a 
proto lze považovat za vhodné pouze 
dodávky prací nebo služby, které jsou se 
specifikacemi v souladu. Kritéria pro 
zadání zakázky naopak zadavateli 
umožňují porovnávat výhody různých 
kombinací kritérií. Každá nabídka by 
měla být hodnocena ve vztahu ke 
každému z kritérií, avšak schopnost 
vyhovět všem kritériím není nutně 
předpokladem pro zadání zakázky. 
Podmínky plnění zakázky by měly být 
součástí smlouvy tak, aby bylo jasné, jak 
má být zakázka plněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) Tato směrnice zajišťuje vymáhání 



AM\908710CS.doc 19/212 PE492.857v01-00

CS

směrnice 2001/23/ES o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se zachování práv zaměstnanců 
v případě převodů podniků, závodů nebo 
částí podniků nebo závodů s cílem zajistit 
dodržování pravidel o rovné soutěži a 
ochraně pracovníků v souvislosti 
s převodem podniku. Zejména právo 
požadovat, aby zaměstnance převzal 
právní subjekt, který přebírá závod.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) Evropská unie a většina členských 
států jsou smluvními stranami Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, zatímco ve zbývajících 
členských státech probíhá proces 
ratifikace této úmluvy. Je důležité, aby při 
provádění příslušných ustanovení této 
směrnice byly brány v úvahu a 
uplatňovány závazky a definice vyplývající 
z této úmluvy, mimo jiné s ohledem na 
dostupnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nedovolené jednání účastníků (7) Nedovolené jednání účastníků 
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v zadávacím řízení, jako jsou snahy o 
nepřípustné ovlivňování rozhodovacího 
procesu nebo o uzavření dohod s dalšími 
zájemci za účelem zmanipulování výsledků 
řízení, může vést k porušení základních 
zásad práva Unie a k vážnému narušení 
hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu by 
mělo být požadováno, aby hospodářské 
subjekty předkládaly čestné prohlášení, že 
neprovádějí žádné z uvedených 
nezákonných činností, a prokáže-li se, že je 
toto prohlášení nepravdivé, aby byly 
vyloučeny.

v zadávacím řízení, jako jsou snahy o 
nepřípustné ovlivňování rozhodovacího 
procesu nebo o uzavření dohod s dalšími 
zájemci za účelem zmanipulování výsledků 
řízení nebo jakákoli činnost porušující 
pracovní, environmentální či sociální 
předpisy (zejména s ohledem na 
začleňování osob se zdravotním 
postižením) nebo předpisy týkající se 
veřejného zdraví, může vést k porušení 
základních zásad práva Unie a k vážnému 
narušení hospodářské soutěže. Z tohoto 
důvodu by mělo být požadováno, aby 
hospodářské subjekty předkládaly čestné 
prohlášení, že neprovádějí žádné 
z uvedených nezákonných činností, a 
prokáže-li se, že je toto prohlášení 
nepravdivé, aby byly vyloučeny.

Or. es

Pozměňovací návrh 191
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Cíl zlepšit přístup hospodářských 
subjektů EU na trhy s veřejnými 
zakázkami třetích zemí, které jsou 
chráněny restriktivními opatřeními, a 
chránit rovné podmínky hospodářské 
soutěže v rámci jednotného evropského 
trhu vyžaduje, aby bylo zacházení 
s pracemi, dodávkami a službami třetích 
zemí, na které se nevztahují mezinárodní 
závazky Unie, harmonizováno v celé 
Evropské unii. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 192
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Veřejní zadavatelé vyloučí ze 
zadávacích řízení veškeré práce, dodávky 
a služby, které nevycházejí 
z mezinárodních závazků Unie. 
Zadavatelé, kteří hodlají vykonávat 
v souladu s touto směrnicí pravomoc 
vyloučit ze zadávání zakázek veškeré 
nabídky, které zahrnují produkty, stavební 
práce, dodávky a služby pocházející ze 
zemí mimo EU a v souvislosti s nimiž 
hodnota nepokrytých produktů, prací, 
dodávek a služeb přesahuje 50 % celkové 
hodnoty těchto produktů, prací, dodávek a 
služeb, by měli o svém úmyslu informovat 
hospodářské subjekty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 a) Cíl zlepšit přístup hospodářských 
subjektů Unie na trhy s veřejnými 
zakázkami třetích zemí, které jsou 
chráněny restriktivními opatřeními a 
chrání si rovné podmínky hospodářské 
soutěže v rámci jednotného trhu Unie, 
vyžaduje, aby bylo zacházení se zbožím a 
službami třetích zemí, na které se 
nevztahují mezinárodní závazky Unie, 
harmonizováno v celé Unii. Komise by 
měla zhodnotit, zda schválí, aby 
zadavatelé zakázky, jejichž hodnota se 
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odhaduje na 5 000 000 EUR nebo více, 
vyloučili ze zadávacích řízení na dodávky 
a služby, které nevycházejí 
s mezinárodních závazků, u nichž je Unie 
smluvní stranou.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 b) Veřejní zadavatelé, kteří hodlají 
využít svou pravomoc a vyloučit nabídky 
na dodávky nebo služby s původem mimo 
Evropskou unii, u nichž více než 50 % 
celkové hodnoty nabízených dodávek a 
služeb představuje nezahrnuté dodávky a 
služby, by měli z důvodu transparentnosti 
informovat hospodářské subjekty o této 
skutečnosti v oznámení o zakázce 
zveřejněném v Úředním věstníku 
Evropské unie. Komise by měla zamýšlené 
vyloučení schválit, pokud mezinárodní 
dohoda týkající se přístupu na trh 
v oblasti zadávání veřejných zakázek mezi 
Unií a zemí, z níž dodávky nebo služby 
pocházejí, obsahovala u dodávek nebo 
služeb, kde se navrhuje vyloučení, 
výslovnou výhradu Unie pro přístup na 
trh. Pokud taková dohoda neexistuje, 
měla by Komise schválit vyloučení, pokud 
třetí země zachovává restriktivní opatření 
v oblasti veřejných zakázek, jež vedou k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí, pokud jde o zboží, služby a 
hospodářské subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Směrnice by se neměla vztahovat na 
činnost osob zastávajících veřejný úřad, 
které mají být podle zákona nezávislé a 
nestranné. Měly by být vybrány způsobem, 
který nemůže vycházet z pravidel, jimiž se 
řídí zadávání veřejných zakázek.

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Z oblasti působnosti směrnice by 
zároveň měly být vyloučeny zakázky na 
služby v oblasti civilní ochrany, řešení 
mimořádných situací a každodenního 
zajištění prevence nebezpečí. Tyto oblasti 
zahrnují zejména záchranné práce při 
mimořádných situacích, které jsou 
součástí každodenního zajištění prevence 
nebezpečí a měly by být definovány 
odděleně od sanitních služeb. Pro zajištění 
kvalitní civilní ochrany a řešení 
mimořádných situací jako součásti 
každodenního zajištění prevence 
nebezpečí v zájmu široké veřejnosti by 
mělo být dostatečné provádění zásad 
primárního práva.

Or. de
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Pozměňovací návrh 197
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že 
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové a 
právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto znění je příliš jednostranné a nezohledňuje ani prohlášení Evropského parlamentu 
týkající se Zelené knihy.

Pozměňovací návrh 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že 
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové a 
právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že 
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové a 
právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové a 
právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 201
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že 
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové a 
právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

(10) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že 
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že 
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové a 
právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

(10) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že 
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se plné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb, s výjimkou právních služeb a 
povinných služeb sociální péče. Tato 
směrnice se však nijak nedotkne práva 
zadavatelů řídit sociální služby podle 
svého uvážení.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Frank Engel, Andreas Schwab

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 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 

vypouští se
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Výboru pro sociální ochranu Evropské 
unie17. 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. en

Pozměňovací návrh 204
Heide Rühle

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 

(11) Některé 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 
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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 unie17. 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.

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 unie17. 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. Tato směrnice se 
neuplatní u osvědčených postupů 
v členských státech, které vycházejí z toho, 
že si uživatel u služeb obecného zájmu 
svobodně vybírá z poskytovatelů služeb 
(např. systém poukázek, model 
svobodného výběru, trojstranný vztah), 
pokud se zohlední obecné zásady Smlouvy 
týkající se rovného zacházení, 
transparentnosti a nediskriminace.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění týkající se některých modelů v členských státech při poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu.
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Pozměňovací návrh 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
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 unie17. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 

(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 1 000 000 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. Takové 
postupy by zejména měly být uznány jako 
alternativa k právním předpisům o 
zadávání veřejných zakázek, které 
vyhovují primárnímu právu, kde vycházejí 
ze zásady, že všem poskytovatelům služeb, 
kteří jsou schopni plnit podmínky předem 
stanovené právními předpisy, by bez 
ohledu na jejich právní formu mělo být 
umožněno poskytovat služby, pokud 
zohledňují obecné zásady rovného 
zacházení, transparentnosti a 
nediskriminace. Pravidla této směrnice 
zohledňují uvedené závazné pravidlo, 
přičemž ukládají pouze dodržování 
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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.

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 
unie17. 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. de

Odůvodnění

Vyjasnění, že záměrem je, aby členské státy měly nadále možnost uspořádat sociální služby 
způsobem, který nevychází ze zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 

(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 
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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 unie17. 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.

způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 1 000 000 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 unie17. 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. en
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Pozměňovací návrh 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
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 unie17. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 

(11) Výsledky hodnocení dopadů a 
účinnosti právních předpisů Unie v oblasti 
zadávání veřejných zakázek16 ukázaly, že 
vyjmutí některých služeb z plného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. Některé kategorie služeb 
mají i nadále ze své podstaty omezený 
přeshraniční rozměr, například 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 1.000.000 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 
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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.

sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie17. 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.
__________________
16 SEC(2011) 853 v konečném znění, 
27.6.2011

Or. en

Odůvodnění

V souladu s obecným přístupem ke zjednodušování směrnic by v současnosti nebylo vhodné 
podřizovat další kategorie služeb plnému uplatňování směrnic.  Tyto služby by však měly 
podléhat specifickému režimu pro sociální a další specifické služby a výsledky uplatňování 
tohoto režimu by měly být přezkoumány (Komisí) do tří let po datu, kdy tuto směrnici začaly 
provádět členské státy.

Pozměňovací návrh 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice je určena členským 
státům, a nevztahuje se tudíž na zadávání 
veřejných zakázek prováděné 
mezinárodními organizacemi, jejich 
jménem a na jejich účet. Je však nutné 
objasnit, do jaké míry by tato směrnice 
měla být uplatňována na zadávání zakázek, 
které se řídí zvláštními mezinárodními 

(13) Tato směrnice je určena členským 
státům, a nevztahuje se tudíž na zadávání 
veřejných zakázek prováděné 
mezinárodními organizacemi, jejich 
jménem a na jejich účet. Je však nutné 
objasnit, do jaké míry by tato směrnice 
měla být uplatňována na zadávání zakázek, 
které se řídí zvláštními mezinárodními 
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pravidly. pravidly. Orgány a instituce Unie by měly 
zejména zohlednit změny, k nimž tato 
směrnice vedla, a přizpůsobit svá vlastní 
pravidla týkající se veřejných zakázek tak, 
aby tyto změny odrážela.

Or. en

Odůvodnění

Mnohé podniky EU, zejména malé a střední podniky, založily své podnikání na zakázkách 
orgánů a institucí EU. Změny vyplývající z této modernizace by mělo zohlednit finanční 
nařízení s cílem zajistit rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 209
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je 
proto nezbytné vyjasnit, ve kterých 
případech smlouvy uzavřené mezi 
veřejnými zadavateli nepodléhají 
pravidlům pro zadávání veřejných 
zakázek. Mělo by se přitom vycházet ze 
zásad stanovených v příslušné judikatuře 
Soudního dvora. Skutečnost, že obě strany 
dohody jsou samy veřejnými zadavateli, 
sama o sobě nevylučuje uplatnění pravidel 
pro zadávání zakázek. Uplatnění pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek by však 
nemělo zasahovat do svobody orgánů 
veřejné správy rozhodovat o tom, jak 
organizovat způsob výkonu jejich úkolů 
veřejné služby. Zakázky zadané 

vypouští se
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ovládaným subjektům nebo spolupráce za 
účelem společného výkonu úkolů veřejné 
služby zúčastněných veřejných zadavatelů 
by proto, budou-li splněny podmínky 
stanovené touto směrnici, měly být 
z uplatňování těchto pravidel vyjmuty. 
Tato směrnice by měla zajistit, aby 
spolupráce mezi orgány veřejné správy 
vyjmutá z oblasti působnosti této směrnice 
nevedla ve vztahu k soukromým 
hospodářským subjektům k narušení 
hospodářské soutěže. K narušení 
hospodářské soutěže by neměla vést ani 
účast veřejného zadavatele jako uchazeče 
v řízení na zadání veřejné zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi veřejnými orgány nespadá – za určitých podmínek – do zadávání veřejných 
zakázek, jak již vícekrát jasně stanovil ESD.

Pozměňovací návrh 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
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Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro 
zadávání zakázek. Uplatnění pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek by však 
nemělo zasahovat do svobody orgánů 
veřejné správy rozhodovat o tom, jak 
organizovat způsob výkonu jejich úkolů 
veřejné služby. Zakázky zadané ovládaným 
subjektům nebo spolupráce za účelem 
společného výkonu úkolů veřejné služby 
zúčastněných veřejných zadavatelů by 
proto, budou-li splněny podmínky 
stanovené touto směrnici, měly být 
z uplatňování těchto pravidel vyjmuty.
Tato směrnice by měla zajistit, aby 
spolupráce mezi orgány veřejné správy 
vyjmutá z oblasti působnosti této směrnice 
nevedla ve vztahu k soukromým 
hospodářským subjektům k narušení 
hospodářské soutěže. K narušení 
hospodářské soutěže by neměla vést ani 
účast veřejného zadavatele jako uchazeče 
v řízení na zadání veřejné zakázky.

Uplatnění pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek by však nemělo zasahovat do 
svobody orgánů veřejné správy rozhodovat 
o tom, jak organizovat způsob výkonu 
jejich úkolů veřejné služby. Touto 
směrnicí zejména není dotčeno právo 
veřejných orgánů na všech úrovních 
rozhodovat, zda a do jaké míry chtějí samy 
vykonávat veřejné funkce. Zakázky zadané 
ovládaným subjektům nebo sociálním 
podnikům, jak je stanoveno ve sdělení 
Komise ze dne 25. října 2011 pod názvem 
„Iniciativa pro sociální podnikání“, nebo
spolupráce za účelem společného výkonu 
úkolů veřejné služby zúčastněných 
veřejných zadavatelů by proto, budou-li 
splněny podmínky stanovené touto 
směrnici, měly být z uplatňování těchto 
pravidel vyjmuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
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zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro zadávání 
zakázek. Uplatnění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek by však nemělo
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o tom, jak organizovat 
způsob výkonu jejich úkolů veřejné služby. 
Zakázky zadané ovládaným subjektům 
nebo spolupráce za účelem společného 
výkonu úkolů veřejné služby 
zúčastněných veřejných zadavatelů by 
proto, budou-li splněny podmínky 
stanovené touto směrnici, měly být 
z uplatňování těchto pravidel vyjmuty. 
Tato směrnice by měla zajistit, aby 
spolupráce mezi orgány veřejné správy 
vyjmutá z oblasti působnosti této směrnice 
nevedla ve vztahu k soukromým 
hospodářským subjektům k narušení 
hospodářské soutěže. K narušení 
hospodářské soutěže by neměla vést ani 
účast veřejného zadavatele jako uchazeče 
v řízení na zadání veřejné zakázky.

zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro zadávání 
zakázek. Uplatnění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek nesmí zasahovat do 
práva orgánů veřejné správy svobodně
rozhodovat o tom, jak organizovat způsob 
výkonu jejich úkolů veřejné služby. 
Zakázky zadané ovládaným subjektům by 
proto, budou-li splněny podmínky 
stanovené touto směrnici, měly být 
z uplatňování těchto pravidel vyjmuty. 
Tato směrnice by měla zajistit, aby 
spolupráce mezi orgány veřejné správy 
vyjmutá z oblasti působnosti této směrnice 
nevedla ve vztahu k soukromým 
hospodářským subjektům k narušení 
hospodářské soutěže. K narušení 
hospodářské soutěže by neměla vést ani 
účast veřejného zadavatele jako uchazeče 
v řízení na zadání veřejné zakázky.

Or. fr

Odůvodnění

Posílení bodu odůvodnění. Otázku spolupráce mezi veřejnými orgány při provádění veřejné 
služby, která je jim společná, pokrývá nový bod odůvodnění.

Pozměňovací návrh 212
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
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pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro zadávání 
zakázek. Uplatnění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek by však nemělo 
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o tom, jak organizovat 
způsob výkonu jejich úkolů veřejné služby. 
Zakázky zadané ovládaným subjektům 
nebo spolupráce za účelem společného 
výkonu úkolů veřejné služby zúčastněných 
veřejných zadavatelů by proto, budou-li 
splněny podmínky stanovené touto 
směrnici, měly být z uplatňování těchto 
pravidel vyjmuty. Tato směrnice by měla 
zajistit, aby spolupráce mezi orgány 
veřejné správy vyjmutá z oblasti 
působnosti této směrnice nevedla ve vztahu 
k soukromým hospodářským subjektům 
k narušení hospodářské soutěže. 
K narušení hospodářské soutěže by neměla 
vést ani účast veřejného zadavatele jako 
uchazeče v řízení na zadání veřejné 
zakázky.

pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro zadávání 
zakázek. Uplatnění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek by však nemělo 
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o tom, jak organizovat 
způsob výkonu jejich úkolů veřejné služby. 
Zakázky zadané ovládaným subjektům 
nebo spolupráce za účelem společného 
výkonu úkolů veřejné služby zúčastněných 
veřejných zadavatelů by proto, budou-li 
splněny podmínky stanovené touto 
směrnici, měly být z uplatňování těchto 
pravidel vyjmuty. Tato směrnice by měla 
zajistit, aby spolupráce mezi orgány 
veřejné správy vyjmutá z oblasti 
působnosti této směrnice nevedla ve vztahu 
k soukromým hospodářským subjektům 
k narušení hospodářské soutěže. 
K narušení hospodářské soutěže by neměla 
vést ani účast veřejného zadavatele jako 
uchazeče v řízení na zadání veřejné 
zakázky. Aby toho bylo dosaženo, měly by 
být podmínky vyloučení zakázek z oblasti 
působnosti této směrnice vykládány 
restriktivně. V případě, že některá 
z kumulativních podmínek pro vynětí 
z oblasti působnosti není splněna 
v průběhu trvání smlouvy nebo 
spolupráce, která byla vyloučena 
z pravidel pro zadávání zakázek, je třeba 
probíhající zakázku nebo spolupráci 
otevřít soutěži prostřednictvím řádných 
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zadávacích řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro zadávání 
zakázek. Uplatnění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek by však nemělo 
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o tom, jak organizovat 
způsob výkonu jejich úkolů veřejné služby. 
Zakázky zadané ovládaným subjektům 
nebo spolupráce za účelem společného 
výkonu úkolů veřejné služby zúčastněných 
veřejných zadavatelů by proto, budou-li 
splněny podmínky stanovené touto 
směrnici, měly být z uplatňování těchto 
pravidel vyjmuty. Tato směrnice by měla 
zajistit, aby spolupráce mezi orgány 
veřejné správy vyjmutá z oblasti 
působnosti této směrnice nevedla ve vztahu 
k soukromým hospodářským subjektům 

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro zadávání 
zakázek. Uplatnění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek by však nemělo 
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o tom, jak organizovat 
způsob výkonu jejich úkolů veřejné služby. 
Zakázky zadané ovládaným subjektům 
nebo spolupráce za účelem společného 
výkonu úkolů veřejné služby zúčastněných 
veřejných zadavatelů by proto, budou-li 
splněny podmínky stanovené touto
směrnici, měly být z uplatňování těchto 
pravidel vyjmuty. Tato kritéria by se 
neměla uplatňovat na spolupráci mezi 
subjekty veřejnoprávního vysílání, jakož i 
spolupráci mezi subjekty veřejnoprávního 
vysílání a jejich dceřinými podniky 
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k narušení hospodářské soutěže. 
K narušení hospodářské soutěže by neměla 
vést ani účast veřejného zadavatele jako 
uchazeče v řízení na zadání veřejné 
zakázky.

v rozsahu, v němž se na ně vztahují 
zvláštní evropské právní předpisy týkající 
se hospodářské soutěže, aby nevedla 
k narušení hospodářské soutěže. Tato 
směrnice by měla zajistit, aby spolupráce 
mezi orgány veřejné správy vyjmutá 
z oblasti působnosti této směrnice nevedla 
ve vztahu k soukromým hospodářským 
subjektům k narušení hospodářské soutěže. 
K narušení hospodářské soutěže by neměla 
vést ani účast veřejného zadavatele jako 
uchazeče v řízení na zadání veřejné 
zakázky.

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro zadávání 
zakázek. Uplatnění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek by však nemělo 
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o tom, jak organizovat 

(14) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce i 
jednotlivými veřejnými zadavateli. Je proto 
nezbytné vyjasnit, ve kterých případech 
smlouvy uzavřené mezi veřejnými 
zadavateli nepodléhají pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek. Mělo by se 
přitom vycházet ze zásad stanovených 
v příslušné judikatuře Soudního dvora. 
Skutečnost, že obě strany dohody jsou 
samy veřejnými zadavateli, sama o sobě 
nevylučuje uplatnění pravidel pro zadávání 
zakázek. Uplatnění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek by však nemělo 
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o tom, jak organizovat 
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způsob výkonu jejich úkolů veřejné služby.
Zakázky zadané ovládaným subjektům 
nebo spolupráce za účelem společného 
výkonu úkolů veřejné služby 
zúčastněných veřejných zadavatelů by 
proto, budou-li splněny podmínky 
stanovené touto směrnici, měly být 
z uplatňování těchto pravidel vyjmuty.
Tato směrnice by měla zajistit, aby 
spolupráce mezi orgány veřejné správy 
vyjmutá z oblasti působnosti této směrnice 
nevedla ve vztahu k soukromým 
hospodářským subjektům k narušení 
hospodářské soutěže. K narušení 
hospodářské soutěže by neměla vést ani 
účast veřejného zadavatele jako uchazeče 
v řízení na zadání veřejné zakázky.

způsob výkonu jejich úkolů veřejné služby. 
Tato směrnice by měla zajistit, aby 
spolupráce mezi orgány veřejné správy 
vyjmutá z oblasti působnosti této směrnice 
nevedla ve vztahu k soukromým 
hospodářským subjektům k narušení 
hospodářské soutěže. K narušení 
hospodářské soutěže by neměla vést ani 
účast veřejného zadavatele jako uchazeče 
v řízení na zadání veřejné zakázky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14 a) Aby se zrychlily a zefektivnily 
postupy, měly by časové limity účasti 
v zadávacích řízeních zůstat co nejkratší, 
aniž by se vytvářely zbytečné překážky 
přístupu hospodářských subjektů z oblasti 
celého vnitřního trhu, zejména malých a 
středních podniků. Při stanovení lhůt pro 
doručení nabídek a žádostí o účast by měli 
veřejní zadavatelé zohlednit složitost 
zakázky a zejména dobu nezbytnou pro 
přípravu nabídek, i kdyby to znamenalo 
stanovení delších lhůt, než jsou minimální 
lhůty stanovené v této směrnici. Využití 
elektronických informačních a 
komunikačních prostředků, zejména plně 
elektronicky přístupná zadávací 
dokumentace a elektronicky předávaná 
sdělení zároveň skutečně povedou k vyšší 
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transparentnosti a k časovým úsporám. 
Proto by mělo být přijato ustanovení 
o zkrácení minimálních lhůt v souladu 
s pravidly stanovenými v dohodě WTO 
o veřejných zakázkách a splňovat 
podmínku, že jsou slučitelné se zvláštním 
způsobem přenosu stanoveným na úrovni 
Unie. Kromě toho by zadavatelé měli mít 
možnost dále zkrátit lhůty pro přijetí 
žádostí o účast a předložených nabídek 
v případech, kdy naléhavá situace 
znemožňuje použití běžných lhůt, ačkoli je 
nadále možné, aby proběhlo řízení se 
zveřejněním. Pouze takové situace, kdy 
krajní naléhavost způsobená 
nepředvídatelnými událostmi – které 
nezpůsobil zadavatel – by měly být 
považovány za mimořádné, a pouze tyto 
situace by měly znemožňovat provedení 
standardních postupů, byť se zkrácenými 
lhůtami. V těchto případech by zadavatelé 
měli, pokud je to možné, zadat zakázky 
s použitím vyjednávacího řízení bez 
předchozího zveřejnění. To může nastat 
v případě, kdy přírodní katastrofy nebo 
katastrofy způsobené člověkem vyžadují 
okamžitou akci.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o nezbytná vyjasnění výjimek z obvyklých časových rámců nabídkových řízení 
s cílem zajistit urychlený a účinný průběh zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 216
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Z oblasti působnosti pravidel 
stanovených v této směrnici by měla být 
vyňata spolupráce mezi místními 
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veřejnými orgány nebo mezi místními 
veřejnými orgány a skupinami, které se 
skládají výhradně z místních veřejných 
orgánů, za účelem společného vykonávání 
úkolů veřejné služby ve veřejném zájmu 
jako součást vnitřního uspořádání 
členských států. Podobně by z oblasti 
působnosti pravidel stanovených v této 
směrnici mělo být jako součást vnitřního 
uspořádání členských států vyňato 
přenesení pravomocí související s úkoly 
veřejné služby, které vyžadují globální 
převedení odpovědnosti mezi místními 
veřejnými orgány nebo mezi místními 
veřejnými orgány a skupinami, které se 
skládají výhradně z místních veřejných 
orgánů.

Or. fr

Odůvodnění

Explicitně vyjádřené vynětí přenesení pravomocí mezi veřejnými orgány za účelem výkonu 
veřejné služby.

Pozměňovací návrh 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 směrnicí v různých 
situacích, kdy otevřená nebo omezená
řízení bez vyjednávání pravděpodobně 

(15) Zadavatelé požadují větší pružnost 
při výběru zadávacích řízení, jež vyžadují 
vyjednávání.  Pravidla Unie týkající se 
veřejných zakázek by měla být v souladu 
s Dohodou o veřejných zakázkách, která 
vyjednávání povoluje u všech řízení. Větší 
využívání těchto řízení by také
pravděpodobně zvýšilo i přeshraniční 
obchod, neboť hodnocení ukázalo, že 
přeshraniční uchazeči jsou zvlášť úspěšní 
v zakázkách zadaných prostřednictvím 
vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním. Členské státy by měly být 
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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.

schopné stanovit využití výběrového řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžního dialogu 
v různých situacích, kdy klasická otevřená 
nebo omezená řízení bez vyjednávání 
pravděpodobně nepovedou k uspokojivým 
výsledkům zakázek.

Or. en

Odůvodnění

Změna zavádí do pravidel pružnost, neboť umožňuje vyjednávání při všech řízeních.

Pozměňovací návrh 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 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 

(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. Veřejným 
zadavatelům by mělo být umožněno 
používat výběrové řízení s vyjednáváním 
upravené touto 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 
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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.

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.

Or. de

Odůvodnění

V některých případech představuje výběrové řízení s vyjednáváním jedinou schůdnou cestu 
při zadávání složitých zakázek. Zadavatelé by proto měli mít možnost zvolit si v takových 
případech tento druh řízení. Aby se podpořila harmonizace vnitřního trhu a přeshraniční 
obchod, mělo by být výběrové řízení s vyjednáváním zavedeno ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

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 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 

(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. Veřejným 
zadavatelům by mělo být umožněno 
používat výběrové řízení s vyjednáváním 
upravené touto 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 
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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.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 220
Wim van de Camp

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 
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 

(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 
směrnicí v různých situacích, kdy otevřená 
nebo omezená řízení bez vyjednávání 
pravděpodobně nepovedou k uspokojivým 
výsledkům zakázek, Zejména zadavatelé 
zakázek by měli mít možnost využít 
výběrové řízení s vyjednáváním, pokud je 
vyjednávání zapotřebí například ohledně 
právního a finančního rámce smlouvy, 
například v případě složitých projektů 
v oblasti infrastruktury nebo vzhledem ke 
složitosti projektu, například v případě 
provádění složitých projektů IKT 
v organizacích. Výběrové řízení s 
vyjednáváním by mělo být doprovázeno 
odpovídajícími zárukami, které zajišťují 
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řízení s předchozím zveřejněním. 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.

Or. en

Odůvodnění

Tím, že se také vyjednávací řízení stane explicitně dostupným pro složité zakázky, je zapotřebí 
omezené rozšíření navrhované oblasti působnosti návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 221
Pablo Arias Echeverría

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 
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 

(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 
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, transparentnosti, volné soutěže, 
zveřejnění a účinné správy veřejných 
finančních prostředků. To poskytne 
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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.

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.

Or. es

Pozměňovací návrh 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15 a) U zakázek na stavební práce takové 
situace zahrnují práce, které 
nepředstavují standardní budovy nebo kde 
stavební práce zahrnují design nebo 
inovační řešení. U služeb nebo dodávek, 
které vyžadují úpravu nebo design, 
přinese výběrové řízení s vyjednáváním 
nebo soutěžní dialog pravděpodobně 
přidanou hodnotu. Taková úprava nebo 
design jsou obzvláště přínosné v případě 
složitých nákupů např. dokonalejších 
výrobků, služeb týkajících se tvůrčí 
činnosti nebo velkých projektů IKT.  
V těchto případech může být vyjednávání 
nutné k zajištění toho, aby daná dodávka 
či služba odpovídala potřebám veřejného 
zadavatele. Výběrové řízení 
s vyjednáváním a soutěžní dialog by se 
neměly používat v souvislosti s již 
hotovými službami nebo dodávkami, které 
mohou poskytovat četné různé 
hospodářské subjekty.

Or. en
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Odůvodnění

Změna zavádí do pravidel pružnost, neboť umožňuje vyjednávání při všech řízeních.

Pozměňovací návrh 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15 a) Tato směrnice zajišťuje provádění 
směrnice 2001/23/ES o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se zachování práv zaměstnanců 
v případě převodů podniků, závodů nebo 
částí podniků nebo závodů, aby se tak 
zajistilo dodržování pravidel rovné soutěže 
a ochrana pracovníků v souvislosti 
s převodem podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15 b) Výběrové řízení s vyjednáváním by 
mělo být také dodržováno v případech, kdy 
z využití otevřeného nebo omezeného 
řízení vzešly pouze neplatné nebo 
nepřijatelné nabídky. Za neplatné by se 
měly považovat zejména nabídky, které 
nejsou v souladu se zadávací 
dokumentací, které došly pozdě, v nichž je 
zjevná tajná dohoda nebo korupce nebo 
které veřejní zadavatelé považují za 
mimořádně nízké. Za nepřijatelné by měly 
být také považovány nabídky předložené 
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uchazeči, kteří nemají požadovanou 
kvalifikaci, a nabídky, jejichž cena 
převyšuje rozpočet zadavatele oznámený 
před zahájením zadávacího řízení. 

Or. en

Odůvodnění

Změna zavádí do pravidel pružnost, neboť umožňuje vyjednávání při všech řízeních.

Pozměňovací návrh 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15 c) Výběrové řízení s vyjednáváním by 
mělo být doprovázeno odpovídajícími 
zárukami, které zajistí, že budou dodrženy 
zásady rovného zacházení a 
transparentnosti. Zadavatelé by zejména 
měli předem uvést minimální požadavky, 
jimiž se řídí povaha zakázky a které 
během vyjednávání nelze měnit. Kritéria 
pro stanovení zakázky a jejich poměrná 
váha by měly zůstat stálé během celého 
řízení a neměly by podléhat vyjednávání,
aby se zajistilo rovné zacházení pro 
všechny hospodářské subjekty. Cílem 
vyjednávání by mělo být zlepšení nabídek 
tak, aby zadavatelé měli možnost získat 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou maximálně vyhovovat jejich 
specifickým potřebám. Vyjednávání se 
mohou týkat všech aspektů poskytovaných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
včetně například kvality, kvantity, 
obchodních ustanovení a také sociálních, 
environmentálních a inovačních 
vlastností, pokud nepředstavují minimální 
požadavky. Minimální požadavky, na 
které se zde odkazuje, jsou podmínky a 
vlastnosti (zejména fyzické, funkční a 
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právní), kterým by měla každá nabídka 
vyhovovat v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. 
a) této směrnice, aby zadavatelé měli 
možnost zadat zakázku v souladu se 
zvoleným kritériem pro zadání.  Aby se 
zajistila transparentnost postupu, měly by 
být všechny fáze vyjednávání písemně 
zachyceny v souladu s čl. 85 odst. 2 a čl. 
19 odst. 1 písm. a) této směrnice, aby 
zadavatelé mohli na požádání kteréhokoli 
zájemce nebo uchazeče poskytnout 
písemný doklad o tom, že všem dotčeným 
hospodářským subjektům zajistili rovné 
zacházení. Aby se zajistila 
transparentnost, musí být kromě toho 
všechny nabídky během řízení předloženy 
v písemné podobě nebo elektronickou 
cestou.

Or. en

Odůvodnění

Požadují se určitá ochranná opatření, aby se zajistilo, že větší flexibilita při použití řízení 
nepovede ke zneužití.

Pozměňovací návrh 226
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ze stejných důvodů by veřejným 
zadavatelům mělo být umožněno používat 
soutěžní dialog. Použití tohoto postupu 
se v posledních letech z hlediska hodnoty 
zadaných zakázek výrazně zvýšilo. 
Osvědčil se v případech, kdy veřejní 
zadavatelé nejsou schopni definovat 
způsob naplnění svých potřeb nebo 
posoudit, co může nabídnout trh 
z hlediska technických, finančních nebo 
právních řešení. Taková situace může 
nastat zejména u inovativních projektů, 

vypouští se



AM\908710CS.doc 53/212 PE492.857v01-00

CS

při realizaci velkých integrovaných 
projektů dopravní infrastruktury, 
rozsáhlých počítačových sítí nebo projektů 
zahrnujících složité a strukturované 
financování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i k 
podpoře udržitelného hospodářského růstu. 
Tato směrnice by měla přispět k usnadnění 
zadávání inovativních veřejných zakázek a 
pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“. Z tohoto důvodu 
by měl být stanoven zvláštní postup
zadávání zakázek, který veřejným 
zadavatelům umožní vytvářet dlouhodobá
inovační partnerství pro vývoj a následný 
nákup nových inovativních výrobků, 
služeb nebo staveb pod podmínkou, že 
mohou být dodány podle dohodnutých 

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby i k podpoře 
udržitelného hospodářského růstu. 
Inovační model zadávání zakázek je 
podrobně popsán ve sdělení Komise o 
veřejných zakázkách zaměřených na 
předobchodní fázi1. Tento model 
podporuje přístup k zakázkám na služby 
v oblasti výzkumu a vývoje, které 
nespadají do oblasti působnosti této 
směrnice. Tento model, který byl zahrnut 
do této směrnice, je uznaný a bude 
zpřístupněn ke zvážení všem zadavatelům. 
Tato směrnice by však měla obecněji 
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úrovní plnění a nákladů. Partnerství by
měla být strukturována tak, aby mohla 
poskytnout nezbytnou „tržní poptávku“
podněcující vývoj inovativního řešení, aniž 
by vyloučila trh.

přispět k usnadnění zadávání inovativních 
veřejných zakázek a pomoci členským 
státům při plnění cílů iniciativy „Unie 
inovací“. Tam, kde potřebu rozvoje 
inovačního produktu, služby nebo 
stavební práce a následný nákup 
výsledného produktu nelze splnit pomocí 
již na trhu dostupných řešení, by 
zadavatelé měli mít přístup ke zvláštnímu 
postupu zadávání zakázek s přihlédnutím 
k zakázkám, které spadají do oblasti 
působnosti této směrnice. Toto nové řízení 
pro zadávání zakázek by mělo veřejným 
zadavatelům umožnit vytvářet inovační 
partnerství pro vývoj a následný nákup 
nových inovativních výrobků, služeb nebo 
staveb pod podmínkou, že mohou být 
dodány podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů. Řízení by mělo vycházet 
z pravidel týkajících se výběrového řízení 
s vyjednáváním a zakázky by měly být 
udělovány pouze na základě ekonomicky 
nejvýhodnějších nabídek, což je při 
porovnávání nabídek inovačních řešení 
nejvhodnější . Bez ohledu na to, zda se 
inovační partnerství týkají velmi 
rozsáhlých projektů nebo menších 
projektů měla by být strukturována tak, 
aby mohla poskytnout nezbytnou „tržní 
poptávku“ podněcující vývoj inovativního 
řešení, aniž by vyloučila trh. Zadavatelé by 
proto inovační partnerství neměli 
zneužívat k tomu, aby bránili, omezovali 
nebo narušovali soutěž.
__________________
1 COM (2007) 799 v konečném znění: 
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o 
zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi: podpora inovace za 
účelem zajištění udržitelné vysoké kvality 
veřejných služeb v Evropě.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podrobně uvádí, jak by měl být využíván nový postup inovačního 
partnerství, a doplňuje původní návrh Komise konkrétně tím, že tento nový nástroj spojuje se 
zásadami, které se týkají výběrového řízení tam, kde je to nejpodstatnější. Tento pozměňovací 
návrh také vyjasňuje zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, jak je stanoveno ve 
sdělení Komise z roku 2007 a jak se nadále uplatňuje a bylo odděleně zařazeno do nové 
výjimky, bez ohledu na tento nový postup inovačního partnerství.

Pozměňovací návrh 228
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i k 
podpoře udržitelného hospodářského růstu. 
Tato směrnice by měla přispět k usnadnění 
zadávání inovativních veřejných zakázek a 
pomoci členským státům při plnění cílů
iniciativy „Unie inovací“. Z tohoto důvodu 
by měl být stanoven zvláštní postup 
zadávání zakázek, který veřejným 
zadavatelům umožní vytvářet dlouhodobá 
inovační partnerství pro vývoj a následný 
nákup nových inovativních výrobků, 
služeb nebo staveb pod podmínkou, že 

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod i výhod v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat ve 
smyslu vytváření nových nápadů a jejich 
přeměny na inovativní výrobky a služby, a 
tím i k podpoře udržitelného 
hospodářského růstu. Tato směrnice by 
měla přispět k usnadnění zadávání 
inovativních veřejných zakázek a pomoci 
členským státům při plnění cílů iniciativy 
„Unie inovací“. Z tohoto důvodu by měl 
být stanoven zvláštní postup zadávání 
zakázek, který veřejným zadavatelům 
umožní vytvářet dlouhodobá inovační 
partnerství pro vývoj a následný nákup 
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mohou být dodány podle dohodnutých 
úrovní plnění a nákladů. Partnerství by 
měla být strukturována tak, aby mohla 
poskytnout nezbytnou „tržní poptávku“ 
podněcující vývoj inovativního řešení, aniž 
by vyloučila trh.

nových inovativních výrobků, služeb nebo 
staveb pod podmínkou, že mohou být 
dodány podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů. Partnerství by měla být 
strukturována tak, aby mohla poskytnout 
nezbytnou „tržní poptávku“ podněcující 
vývoj inovativního řešení, aniž by 
vyloučila trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i k 
podpoře udržitelného hospodářského růstu. 
Tato směrnice by měla přispět k usnadnění 
zadávání inovativních veřejných zakázek a 
pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“. Z tohoto důvodu 
by měl být stanoven zvláštní postup 
zadávání zakázek, který veřejným 
zadavatelům umožní vytvářet dlouhodobá 
inovační partnerství pro vývoj a následný 

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i k 
podpoře udržitelného hospodářského růstu. 
Tato směrnice by měla přispět k usnadnění 
zadávání inovativních veřejných zakázek a 
pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“. Z tohoto důvodu 
by měl být stanoven zvláštní postup 
zadávání zakázek, který veřejným 
zadavatelům umožní vytvářet dlouhodobá 
inovační partnerství pro vývoj a následný 
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nákup nových inovativních výrobků, 
služeb nebo staveb pod podmínkou, že 
mohou být dodány podle dohodnutých 
úrovní plnění a nákladů. Partnerství by 
měla být strukturována tak, aby mohla 
poskytnout nezbytnou „tržní poptávku“ 
podněcující vývoj inovativního řešení, aniž 
by vyloučila trh.

nákup nových inovativních výrobků, 
služeb nebo staveb pod podmínkou, že 
mohou být dodány podle dohodnutých 
úrovní plnění a nákladů. Partnerství by 
měla být strukturována tak, aby mohla 
poskytnout nezbytnou „tržní poptávku“ 
podněcující vývoj inovativního řešení, aniž 
by vyloučila trh. Kromě toho by při 
stanovování podmínek veřejných zakázek 
měly mít veřejní zadavatelé možnost 
zavádět inovativní charakteristiky, včetně 
nejlepších dostupných technik, jako 
kritérium související s předmětem dotčené 
zakázky.

Or. nl

Pozměňovací návrh 230
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i k 
podpoře udržitelného hospodářského růstu. 
Tato směrnice by měla přispět k usnadnění 
zadávání inovativních veřejných zakázek a 

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i k 
podpoře udržitelného hospodářského růstu. 
Tato směrnice by měla přispět k usnadnění 
zadávání inovativních veřejných zakázek a 
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pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“. Z tohoto důvodu 
by měl být stanoven zvláštní postup 
zadávání zakázek, který veřejným 
zadavatelům umožní vytvářet dlouhodobá 
inovační partnerství pro vývoj a následný 
nákup nových inovativních výrobků, 
služeb nebo staveb pod podmínkou, že 
mohou být dodány podle dohodnutých 
úrovní plnění a nákladů. Partnerství by 
měla být strukturována tak, aby mohla 
poskytnout nezbytnou „tržní poptávku“ 
podněcující vývoj inovativního řešení, 
aniž by vyloučila trh.

pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17 a) Tento postup by měl podporovat 
nové způsoby rozvoje veřejných služeb, 
např. jsou-li jsou organizace vedené 
zaměstnanci, které původně působily ve 
veřejném sektoru, pověřeny úkolem 
rozvoje inovativních veřejných služeb, 
které nejsou na trhu Unie k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o příklad, jak lze využít inovativní partnerství na podporu rozvoje inovativních 
veřejných služeb, např. vzájemné společnosti, které často poskytují inovativní přístupy.

Pozměňovací návrh 232
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S ohledem na škodlivé účinky na 
hospodářskou soutěž by vyjednávací řízení 
bez předchozího zveřejnění oznámení o 
zakázce mělo být používáno pouze ve 
zcela výjimečných případech. Tato 
výjimka by měla být omezena na případy, 
kdy buď zveřejnění není možné z důvodů 
vyšší moci v souladu s ustálenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie, 
nebo pokud je od začátku jasné, že by 
zveřejnění nepřineslo větší hospodářskou 
soutěž, především v případech, kdy 
objektivně existuje pouze jeden 
hospodářský subjekt, který může zakázku 
provést. K použití vyjednávacího řízení bez 
zveřejnění může opravňovat jen situace 
objektivní výlučnosti, pokud situaci 
výlučnosti nevytvořil sám veřejný 
zadavatel s ohledem na budoucí zadávací 
řízení a pokud neexistují odpovídající 
konkurenční nabídky, jejichž dostupnost by 
měla být pečlivě zvážena.

(18) S ohledem na škodlivé účinky na 
hospodářskou soutěž by vyjednávací řízení 
bez předchozího zveřejnění oznámení o 
zakázce mělo být používáno pouze ve 
zcela výjimečných případech. Tato 
výjimka by měla být omezena na případy, 
kdy buď zveřejnění není možné z důvodů 
vyšší moci v souladu s ustálenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie, 
nebo pokud je od začátku jasné, že by 
zveřejnění nepřineslo větší hospodářskou 
soutěž, především v případech, kdy 
objektivně existuje pouze jeden 
hospodářský subjekt, který může zakázku 
provést. K použití vyjednávacího řízení bez 
zveřejnění může opravňovat jen situace 
objektivní výlučnosti, pokud situaci 
výlučnosti nevytvořil sám veřejný 
zadavatel s ohledem na budoucí zadávací 
řízení a pokud neexistují odpovídající 
konkurenční nabídky, jejichž dostupnost by 
měla být pečlivě zvážena. Veřejní 
zadavatelé, kteří v případech určených v 
této směrnici využívají vyjednávacího 
řízení bez zveřejnění, by měli orgánu 
dohledu předložit zprávu, která 
odůvodňuje jejich rozhodnutí; úkoly 
tohoto orgánu dohledu by měly zahrnovat 
analýzu a vyhodnocování těchto zpráv. 

Or. it

Pozměňovací návrh 233
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Elektronické prostředky pro výměnu (19) Elektronické prostředky pro výměnu 
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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.

informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek podle této 
směrnice. 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.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení o zveřejňování informací o zakázkách elektronickými prostředky se mohou 
uplatňovat pouze na řízení o veřejných zakázkách podle této směrnice, a nevztahují se tedy na 
řízení o veřejných zakázkách pro částky pod mezní hranicí stanovenou v této směrnici, na něž 
se vztahují příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na trzích Unie v oblasti veřejných 
zakázek se objevuje silná tendence 
k soustředění poptávky veřejných 
kupujících s cílem dosáhnout úspor 
z rozsahu, včetně nižších cen a 
transakčních nákladů, a zlepšování a 
profesionalizace řízení zadávání zakázek. 
Toho lze dosáhnout soustředěním nákupů 
buď podle počtu zúčastněných veřejných 

(20) Na trzích Unie v oblasti veřejných 
zakázek se objevuje silná tendence 
k soustředění poptávky veřejných 
kupujících s cílem dosáhnout úspor 
z rozsahu, včetně nižších cen a 
transakčních nákladů, a zlepšování a 
profesionalizace řízení zadávání zakázek. 
Toho lze dosáhnout soustředěním nákupů 
buď podle počtu zúčastněných veřejných 
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zadavatelů, nebo podle průběžného objemu 
a průběžné hodnoty. Avšak soustředění a 
centralizaci nákupů je třeba pečlivě 
sledovat, aby se zabránilo nadměrnému 
soustředění kupní síly a tajným dohodám a 
aby byla zachována transparentnost, 
hospodářská soutěž a rovněž možnosti 
malých a středních podniků ohledně jejich 
přístupu na trh.

zadavatelů, nebo podle průběžného objemu 
a průběžné hodnoty. Avšak soustředění a 
centralizaci nákupů je třeba pečlivě 
sledovat, aby se zabránilo nadměrnému 
soustředění kupní síly a tajným dohodám a 
aby byla zachována transparentnost, 
hospodářská soutěž a rovněž možnosti 
malých a středních podniků ohledně jejich 
přístupu na trh. S cílem předcházet 
nadměrné koncentraci kupní síly a tajným 
dohodám by Komise měla členským 
státům a veřejným zadavatelům 
poskytnout pokyny o požadovaném 
sledování souhrnných a centralizovaných 
nákupech. Tyto pokyny by měly být 
poskytnuty prostřednictvím prováděcích 
aktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Nástroj rámcových dohod je široce 
používán a je v celé Evropě považován za 
účinnou techniku zadávání zakázek. Měl 
by proto být převážně zachován ve své 
současné podobě. Určité prvky je však 
třeba vyjasnit, zejména podmínky použití 
rámcové dohody veřejnými zadavateli, 
kteří sami nejsou jejími účastníky.

(21) Nástroj rámcových dohod je široce 
používán a je v celé Evropě považován za 
účinnou techniku zadávání zakázek. Měl 
by proto být převážně zachován ve své 
současné podobě. Určité prvky je však 
třeba vyjasnit, zejména podmínky použití 
rámcové dohody veřejnými zadavateli, 
kteří sami nejsou jejími účastníky. Mělo by 
být možné rozšířit rozsah stran 
způsobilých k tomu, aby mohly být 
vyzvány k účasti podle rámcové dohody v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
čl. 31 odst. 2.

Or. de
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Pozměňovací návrh 236
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21 a) Objektivní podmínky pro 
rozhodnutí o tom, který z hospodářských 
subjektů, jež jsou stranou rámcové 
dohody, by měl vykonat daný úkol, např. 
dodávku zboží nebo služeb určených 
fyzickým osobám, mohou zahrnovat 
potřeby nebo volbu dotčené fyzické osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Centralizované techniky nákupu jsou 
stále více využívány ve většině členských 
států. Ústřední nákupní subjekty jsou 
pověřeny prováděním nákupů nebo 
zadáváním veřejných zakázek nebo 
uzavíráním rámcových dohod pro jiné 
veřejné zadavatele. S ohledem na velké 
objemy nákupů tyto techniky umožňují 
zvýšit hospodářskou soutěž a veřejné 
nákupy profesionalizovat. Proto je třeba 
zavést unijní definici ústředních nákupních 
subjektů nakupujících pro veřejné 
zadavatele, aniž by se zabránilo 
pokračování méně institucializovaného a 
méně systematického společného 
nakupování nebo zavedené praxi obracet se 
na poskytovatele služeb, kteří budou 
připravovat a řídit zadávací řízení jménem 
veřejného zadavatele a na jeho účet. 
Rovněž je třeba stanovit pravidla pro 

(24) Centralizované techniky nákupu jsou 
stále více využívány ve většině členských 
států. Ústřední nákupní subjekty jsou 
pověřeny prováděním nákupů nebo 
zadáváním veřejných zakázek nebo 
uzavíráním rámcových dohod pro jiné 
veřejné zadavatele. S ohledem na velké 
objemy nákupů tyto techniky umožňují 
zvýšit hospodářskou soutěž a veřejné 
nákupy profesionalizovat, zvláštní 
pozornost je však třeba věnovat 
dostupnosti všech těchto postupů pro malé 
a střední podniky. Proto je třeba zavést 
unijní definici ústředních nákupních 
subjektů nakupujících pro veřejné 
zadavatele, aniž by se zabránilo 
pokračování méně institucializovaného a 
méně systematického společného 
nakupování nebo zavedené praxi obracet se 
na poskytovatele služeb, kteří budou 
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rozdělení odpovědnosti za dodržování 
povinností podle této směrnice, a to rovněž 
v případě opravných prostředků, mezi 
ústřední nákupní subjekt a veřejné 
zadavatele nakupující od ústředního 
nákupního subjektu či jeho 
prostřednictvím. Bude-li mít veřejný 
zadavatel výlučnou odpovědnost za 
realizaci zadávacích řízení, měl by rovněž 
nést výlučnou a přímou odpovědnost za 
soulad těchto řízení s právními předpisy. 
Bude-li veřejný zadavatel provádět část 
tohoto řízení, například nové otevření 
soutěže v rámci rámcové dohody nebo 
zadání jednotlivých zakázek na základě 
dynamického nákupního systému, měl by i 
nadále odpovídat za fáze, které realizuje.

připravovat a řídit zadávací řízení jménem 
veřejného zadavatele a na jeho účet. 
Rovněž je třeba stanovit pravidla pro 
rozdělení odpovědnosti za dodržování 
povinností podle této směrnice, a to rovněž 
v případě opravných prostředků, mezi 
ústřední nákupní subjekt a veřejné 
zadavatele nakupující od ústředního 
nákupního subjektu či jeho 
prostřednictvím. Bude-li mít veřejný 
zadavatel výlučnou odpovědnost za 
realizaci zadávacích řízení, měl by rovněž 
nést výlučnou a přímou odpovědnost za 
soulad těchto řízení s právními předpisy. 
Bude-li veřejný zadavatel provádět část 
tohoto řízení, například nové otevření 
soutěže v rámci rámcové dohody nebo 
zadání jednotlivých zakázek na základě 
dynamického nákupního systému, měl by i 
nadále odpovídat za fáze, které realizuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 

(25) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
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přechodného období v délce dvou let. přechodného období.

Or. en

Odůvodnění

Časový rámec je příliš těsný.

Pozměňovací návrh 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

(25) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce čtyř let.

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Elektronické komunikační prostředky (25) Elektronické komunikační prostředky 
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jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy mělo 
být podporováno.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

(25) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let. Aby 
byla zajištěna trvalá právní jistota, 
nebudou tato ustanovení ovlivňovat 
stávající úpravy na vnitrostátní úrovni pro 
zveřejňování informací o zadávání 
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veřejných zakázek pro částky pod hranicí 
stanovenou v této směrnici.

Or. fr

Odůvodnění

Obecná povinnost využívat elektronických komunikačních prostředků v řízeních o veřejných 
zakázkách neovlivňuje stávající vnitrostátní předpisy o zveřejňování o zadávání veřejných 
zakázek pro částky pod hranicí stanovenou v této směrnici.

Pozměňovací návrh 242
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

(25) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů a 
nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace a 
transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let. Aby 
byla zajištěna trvalá právní jistota, 
nebudou tato ustanovení ovlivňovat 
stávající úpravy na vnitrostátní úrovni pro 
zveřejňování informací o zadávání 
veřejných zakázek pro částky pod hranicí 
stanovenou v této směrnici.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Členské státy by měly být vyzvány, 
aby využívaly systém poukazů na služby, 
který je novým účinným nástrojem pro 
organizaci veřejných služeb. Je výhodný 
pro malé a střední podniky, neboť je velmi 
snadné se systému poukazů na služby 
účastnit. Systém poukazů na služby 
umožňuje svobodnou volbu občanům, 
kteří si mohou vybrat poskytovatele služeb 
z několika možností. Systém poukazů na 
služby je rovněž výhodný pro zadavatele, 
protože je mnohem snazší zavést systém 
poukazů na služby ve srovnání s 
klasickými veřejnými zakázkami.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Společné zadávání veřejných zakázek 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států v současné době naráží na konkrétní 
právní problémy, zejména na konflikty 
vnitrostátních právních předpisů. Nehledě 
na skutečnost, že směrnice 2004/18/ES 
implicitně umožňuje přeshraniční 
společné zadávání veřejných zakázek, 
v praxi některé vnitrostátní právní systémy 
explicitně či implicitně činí společné 
přeshraniční zadávání zakázek právně 
nejisté nebo nemožné. Veřejní zadavatelé 
z různých členských států mohou mít 

vypouští se
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zájem na spolupráci a společném 
zadávání veřejných zakázek, aby těžili 
maximum z potenciálu vnitřního trhu, 
pokud jde o úspory z rozsahu a sdílení 
rizik a přínosů, zejména pro inovativní 
projekty s velkou mírou rizika, kterou 
z racionálního hlediska nemůže nést 
jediný veřejný zadavatel. Proto je třeba 
vytvořit nová pravidla o přeshraničním 
společném zadávání zakázek, kterými 
bude určeno použitelné právo, což 
usnadní spolupráci mezi veřejnými 
zadavateli na celém jednotném trhu. 
Veřejní zadavatelé z různých členských 
států mohou navíc zakládat společné 
právnické subjekty vytvořené podle 
vnitrostátního práva nebo práva Unie. Pro 
takovou formu společného zadávání 
zakázek by měla být stanovena zvláštní 
pravidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Heide Rühle

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 
stavebních prací, které tento hospodářský 

(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 
stavebních prací, které tento hospodářský 
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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.

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. S cílem nediskriminovat ty 
uchazeče, kteří investovali čas a peníze do 
osvědčení nebo zkušebních protokolů, by 
mělo být břemeno za poskytnutí 
rovnocennosti na straně uchazeče, který 
rovnocennost předkládá.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Wim van de Camp

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 

(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, norem a 
specifikací na trhu, aby byla docílena 
dostatečná úroveň hospodářské soutěže. 
V důsledku toho by měly být technické 
specifikace vypracovány tak, aby se 
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hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
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.

zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí nebo které 
znevýhodňují hospodářské subjekty na 
základě modelu podnikání nebo rozvoje, 
včetně toho, kdy se jedná o normy nebo 
specifikace provedené v daném řešení 
nebo službě. 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 nabídky 
založené na rovnocenných ujednáních jako 
rovnocenné. 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. Veřejní zadavatelé 
by měli být schopni odůvodnit každé 
rozhodnutí, že v daném případě 
rovnocennost neexistuje.

Or. en

Odůvodnění

Protože vláda patří k největším nákupcům ve všech členských státech, vytváří veřejné zakázky 
významné tržní příležitosti pro hospodářské subjekty v celé Evropě. Aby však veřejné zakázky 
podporovaly inovace, vytvářely pracovní místa a podporovaly růst, musí být prováděny 
nediskriminačním a technicky neutrálním způsobem,

Pozměňovací návrh 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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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 
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.

(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, norem a 
specifikací na trhu, aby byla docílena 
dostatečná úroveň hospodářské soutěže. 
V důsledku toho by měly technické 
specifikace předcházet umělému 
omezování hospodářské soutěže 
prostřednictvím požadavků, které 
upřednostňují konkrétní hospodářský 
subjekt kopírováním klíčových vlastností 
dodávek, služeb nebo stavebních prací, 
které tento hospodářský subjekt obvykle 
nabízí nebo které znevýhodňují 
hospodářské subjekty na základě modelu 
podnikání nebo rozvoje, nebo na základě 
specifických norem nebo specifikace 
provedené v daném řešení nebo službě.
Vypracování technických specifikací tak, 
aby stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně tyto problémy obchází 
a působí 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 jako rovnocenné. 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 příslušným
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal v 
platné lhůtě, je třeba povolit jiné vhodné 
doklady, například technickou 
dokumentaci výrobce. Ve všech případech 
musí být veřejní zadavatelé schopní 
poskytnou pro neudělení rovnocennosti 
odůvodnění.
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Or. en

Odůvodnění

Veřejné zakázky představují významné tržní příležitosti pro hospodářské subjekty v celé 
Evropě. Aby veřejné zakázky podporovaly inovace, vytvářely pracovní místa a podporovaly 
růst, musí být prováděny nediskriminačním a technicky neutrálním způsobem,  Rovné 
podmínky, které umožní hospodářským subjektům rovnocennou konkurenci bez ohledu na 
model podnikání nebo rozvoje či volbu norem nebo specifikací zajistí, že se veřejných zakázek 
může účastnit široká škála subjektů.

Pozměňovací návrh 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 
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.

(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 a výrobní proces. 
Kromě toho je 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, 
odbory a environmentální organizace, a 
aby dané označení bylo přístupné a 
dostupné všem zainteresovaným 
subjektům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 
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.

(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 sociálními a environmentálními
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 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, odbory,
distributoři a environmentální organizace, a 
aby dané označení bylo přístupné a 
dostupné všem zainteresovaným 
subjektům.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29 a) Pro všechny veřejné zakázky je 
nutné, aby veřejní zadavatelé zajistili, aby 
produkty, služby a stavební práce, jichž se 
zakázka týká, splňovaly požadavky 
právních předpisů na ochranu údajů. S 
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cílem zajistit a prokázat ochranu práv a 
svobod subjektů údajů v souvislosti se 
zpracováním údajů by měli uchazeči 
přijmout vnitřní politiky a uskutečňovat 
vhodná technická a organizační opatření 
v době návrhu zpracování osobních údajů 
(ochrana údajů již od návrhu).

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, je třeba podněcovat veřejné 
zadavatele, aby zakázky rozdělovali na 
části a pokud tak neučiní, byli povinni to 
zdůvodnit. Budou-li zakázky rozděleny na 
části, veřejní zadavatelé mohou například 
kvůli tomu, aby zachovali hospodářskou 
soutěž nebo aby zajistili bezpečnost 
dodávek, omezit počet částí, pro něž může 
hospodářský subjekt předložit nabídku, a 
mohou rovněž omezit počet částí, jež 
mohou být zadány kterémukoliv 
jednotlivému uchazeči.

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, je třeba podněcovat veřejné 
zadavatele, aby zakázky rozdělovali na 
části. Budou-li zakázky rozděleny na části, 
veřejní zadavatelé mohou například kvůli 
tomu, aby zachovali hospodářskou soutěž 
nebo aby zajistili bezpečnost dodávek, 
omezit počet částí, pro něž může 
hospodářský subjekt předložit nabídku, a 
mohou rovněž omezit počet částí, jež 
mohou být zadány kterémukoliv 
jednotlivému uchazeči.

Or. en

Odůvodnění

Zásada „použij nebo vysvětli“ vytváří další právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, je třeba podněcovat veřejné 
zadavatele, aby zakázky rozdělovali na 
části a pokud tak neučiní, byli povinni to 
zdůvodnit. Budou-li zakázky rozděleny na 
části, veřejní zadavatelé mohou například 
kvůli tomu, aby zachovali hospodářskou 
soutěž nebo aby zajistili bezpečnost 
dodávek, omezit počet částí, pro něž může 
hospodářský subjekt předložit nabídku, a 
mohou rovněž omezit počet částí, jež 
mohou být zadány kterémukoliv 
jednotlivému uchazeči.

(30) Veřejné zakázky by měly být 
přizpůsobeny potřebám malých a 
středních podniků. Veřejní zadavatelé by 
měli používat kodex osvědčených postupů, 
který poskytuje pokyny, jak mohou 
uplatňovat rámec veřejných zakázek 
způsobem, který usnadňuje účast malých 
a středních podniků. Aby byla podpořena 
účast malých a středních podniků na trhu 
veřejných zakázek, je třeba, aby veřejní 
zadavatelé věnovali zvláštní pozornost 
rozdělování zakázek na části a aby zajistili 
transparentnost v přístupu k informacím o 
důvodech proč se rozhodli to učinit nebo 
nikoli. Členské státy by měly zavést 
opatření na podporu přístupu malých a 
středních podniků k veřejným zakázkám, 
zejména poskytováním lepších informací 
a pokynů k nabídkovým řízením a k 
novým příležitostem, jež nabízí 
modernizovaný právní rámec EU, a na 
podporu výměny osvědčených postupů a 
organizací školení a akcí, kterých se 
účastní veřejní zadavatelé a malé a střední 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je jasné, že je nutno podporovat přístup malých a středních podniků k veřejným 
zakázkám, je téměř absolutní povinnost veřejných zadavatelů rozdělovat zakázky na části 
špatným přístupem. Kromě toho, když se poskytne veřejným zadavatelům možnost volby 
omezit počet částí, které jednotliví dodavatelé získají, je pravděpodobné, že to bude fungovat 
proti podpoře inovativních nebo jinak konkurenceschopných malých a středních podniků a 
bude to představovat vážné riziko zneužití s cílem diskriminace „outsiderů“. Upřednostňují se 
„měkká opatření“.

Pozměňovací návrh 253
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, je třeba podněcovat veřejné 
zadavatele, aby zakázky rozdělovali na 
části a pokud tak neučiní, byli povinni to 
zdůvodnit. Budou-li zakázky rozděleny na 
části, veřejní zadavatelé mohou například 
kvůli tomu, aby zachovali hospodářskou 
soutěž nebo aby zajistili bezpečnost 
dodávek, omezit počet částí, pro něž může 
hospodářský subjekt předložit nabídku, a 
mohou rovněž omezit počet částí, jež 
mohou být zadány kterémukoliv 
jednotlivému uchazeči.

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, a to zejména pro produkty, které 
vyžadují kvalitu pro dobré životní 
podmínky, jako jsou potraviny pro pasivní 
spotřebitele v nemocnicích, školách, 
domovech pro péči o děti a starší osoby, je 
třeba podněcovat veřejné zadavatele, aby 
zakázky rozdělovali na části a pokud tak 
neučiní, byli povinni to zdůvodnit. Budou-
li zakázky rozděleny na části, veřejní 
zadavatelé mohou například kvůli tomu, 
aby zachovali hospodářskou soutěž nebo 
aby zajistili bezpečnost dodávek, omezit 
počet částí, pro něž může hospodářský 
subjekt předložit nabídku, a mohou rovněž 
omezit počet částí, jež mohou být zadány 
kterémukoliv jednotlivému uchazeči.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Mnohé hospodářské subjekty, a 
zejména malé a střední podniky spatřují 
vážnou překážku jejich účasti v zadávacích 
řízeních v administrativní zátěži 
vyplývající z toho, že musí předkládat 
značný počet osvědčení nebo jiných 
dokumentů, jež souvisejí s kritérii pro 
vyloučení a výběr. Omezení takových 
požadavků, například pomocí využití 
vlastních prohlášení, může vést 
k významnému zjednodušení výhodnému 
jak pro veřejné zadavatele, tak pro 
hospodářské subjekty. Od uchazečů, u 
nichž bylo rozhodnuto, že jim bude zadána 

(32) Mnohé hospodářské subjekty, a 
zejména malé a střední podniky spatřují 
vážnou překážku jejich účasti v zadávacích 
řízeních v administrativní zátěži 
vyplývající z toho, že musí předkládat 
značný počet osvědčení nebo jiných 
dokumentů, jež souvisejí s kritérii pro 
vyloučení a výběr. Omezení takových 
požadavků, například pomocí využití 
vlastních prohlášení, včetně prohlášení 
prokazujících dodržování pravidel a 
standardů v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví a veřejné a 
bezpečnosti, sociálního zabezpečení, 
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zakázka, by však poskytnutí příslušných 
dokladů vyžadováno být mělo a veřejní 
zadavatelé by neměli uzavírat smlouvy s 
uchazeči, kteří nejsou schopni tak učinit. 
Dalšího zjednodušení může být dosaženo 
prostřednictvím standardizovaných 
dokumentů, jako je evropský pas pro 
veřejné zakázky, které by měly být 
uznávány všemi zadavateli a měly by být 
široce propagovány mezi hospodářskými 
subjekty, a zejména mezi malými a 
středními podniky, kterým mohou značně 
snížit administrativní zátěž.

pracovních předpisů, může vést 
k významnému zjednodušení výhodnému 
jak pro veřejné zadavatele, tak pro 
hospodářské subjekty. Dalšího 
zjednodušení může být dosaženo 
prostřednictvím standardizovaných 
dokumentů, jako je evropský pas pro 
veřejné zakázky, které by měly být 
uznávány všemi zadavateli a měly by být 
široce propagovány mezi hospodářskými 
subjekty, a zejména mezi malými a 
středními podniky, kterým mohou značně 
snížit administrativní zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Vytváření pracovních míst závisí z 
velké míry na malých a středních 
podnicích. Malé a střední podniky jsou 
schopny nabízet nová udržitelná pracovní 
místa dokonce i v době hospodářské krize. 
Protože veřejné orgány používají přibližně 
18 % HDP na veřejné zakázky, má tento 
legislativní režim značný dopad na 
schopnost malých a středních podniků i 
nadále vytvářet nová pracovní místa. 
Veřejné zakázky by tedy měly být co 
nejvíce přístupné pro malé a střední 
podniky, a to jak nad, tak i pod hranicí 
definovanou v této směrnici. Kromě 
specifických nástrojů, které jsou zaměřeny 
na posílení postavení malých a středních 
podniků na trhu veřejných zakázek, by 
měly být členské státy a veřejní zadavatelé 
podněcováni k vytváření strategií 
veřejných zakázek příznivých pro malé a 
střední podniky. Komise zveřejnila 
pracovní dokument útvarů Komise 
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nazvaný „Evropský kodex osvědčených 
postupů, které usnadňují přístup malých 
a středních podniků k veřejným 
zakázkám“ (SEK(2008)2193), který má 
pomoci členským státům při vytváření 
vnitrostátních strategických programů a 
plánů činnosti s cílem zlepšit účast 
malých a středních podniků na těchto 
trzích. Účinná politika veřejných zakázek 
musí být koherentní. Vnitrostátní, 
regionální a místní orgány musí přísně 
dodržovat předpisy stanovené v této 
směrnici; na druhé straně provádění 
obecných politik zaměřených na posílení 
přístupu malých a středních podniků na 
trh veřejných zakázek bude i nadále 
mimořádně důležité, zejména z hlediska 
vytváření pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Heide Rühle

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 

(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,
pracovních podmínek nebo v sociální 
oblasti, včetně pravidel o pracovních 
podmínkách, kolektivních smlouvách a
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
za jiné závažné profesionální pochybení, 



AM\908710CS.doc 79/212 PE492.857v01-00

CS

soutěže nebo práv duševního vlastnictví. například porušení pravidel hospodářské 
soutěže nebo práv duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included  in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Pozměňovací návrh 257
Sirpa Pietikäinen

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, dobrých životních 
podmínek zvířat, včetně pravidel o 
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
za jiné závažné profesionální pochybení, 
například porušení pravidel hospodářské 
soutěže nebo práv duševního vlastnictví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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, 
pracovních podmínek nebo v sociální 
oblasti, včetně pravidel o pracovních 
podmínkách, přístupnosti pro osoby 
s postižením, nebo za jiné závažné 
profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Měla by se však zohlednit možnost, že 
hospodářské subjekty přijmou opatření 
v oblasti dodržování souladu s předpisy 
zaměřená na odstranění důsledků všech 
trestných činů nebo pochybení a na 
účinnou prevenci dalšího výskytu 

(35) Měla by se však zohlednit možnost, že 
hospodářské subjekty přijmou opatření 
v oblasti dodržování souladu s předpisy 
zaměřená na odstranění důsledků všech 
trestných činů nebo pochybení a na 
účinnou prevenci dalšího výskytu 
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nezákonného jednání. Tato opatření mohou 
spočívat zejména v personálních nebo 
organizačních opatřeních, jako je přerušení 
všech kontaktů s osobami nebo 
organizacemi zapojenými do nezákonného 
jednání, příslušná reorganizace 
zaměstnanecké struktury, zavedení 
systémů hlášení a kontrol, vytvoření 
mechanismu vnitřních auditů za účelem 
monitorování dodržování souladu s 
předpisy a přijetí pravidel vnitřní 
odpovědnosti a náhrad škod. Pokud taková 
opatření poskytují dostatečné záruky, 
dotčené hospodářské subjekty by z těchto 
důvodů již neměly být vylučovány. 
Hospodářské subjekty by měly mít 
možnost požádat, aby veřejní zadavatelé 
posoudili přijatá opatření k zajištění 
souladu s předpisy za účelem případného 
přijetí do zadávacího řízení.

nezákonného jednání. Tato opatření mohou 
spočívat zejména v personálních nebo 
organizačních opatřeních, jako je přerušení 
všech kontaktů s osobami nebo 
organizacemi zapojenými do nezákonného 
jednání, příslušná reorganizace 
zaměstnanecké struktury, zavedení 
systémů hlášení a kontrol, vytvoření 
mechanismu vnitřních auditů za účelem 
monitorování dodržování souladu s 
předpisy a přijetí pravidel vnitřní 
odpovědnosti a náhrad škod. Pokud taková 
opatření poskytují dostatečné záruky, 
dotčené hospodářské subjekty by z těchto 
důvodů již neměly být vylučovány. 
Hospodářské subjekty by měly mít 
možnost požádat, aby veřejní zadavatelé 
posoudili přijatá opatření k zajištění 
souladu s předpisy za účelem případného 
přijetí do zadávacího řízení. Maximální 
doba vyloučení hospodářského subjektu 
by měla být 10 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Veřejní zadavatelé mohou požadovat, 
aby byla během realizace veřejné zakázky 
uplatňována opatření nebo systémy 
environmentálního řízení. Systémy 
environmentálního řízení, bez ohledu na to, 
zda jsou registrovány podle nástrojů Unie, 
například nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 
25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti 
organizací v systému Společenství pro 
environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS)19, mohou prokázat, že 
hospodářský subjekt je technicky způsobilý 

(36) Veřejní zadavatelé mohou požadovat, 
aby byla během realizace veřejné zakázky 
uplatňována opatření nebo systémy 
environmentálního řízení. Systémy 
environmentálního řízení, bez ohledu na to, 
zda jsou registrovány podle nástrojů Unie, 
například nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 
25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti 
organizací v systému Společenství pro 
environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS)19, mohou prokázat, že 
hospodářský subjekt je technicky způsobilý 
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k realizaci zakázky. Jako alternativu 
k registrovaným systémům 
environmentálního řízení je třeba jako 
důkaz přijmout popis opatření 
uplatňovaných hospodářským subjektem 
pro zajištění stejné úrovně ochrany 
životního prostředí v případech, kdy 
dotčený hospodářský subjekt nemá k těmto 
systémům přístup nebo nemá možnost je 
získat dostatečně včas.

k realizaci zakázky. Jako alternativu 
k registrovaným systémům 
environmentálního řízení je třeba jako 
důkaz přijmout popis opatření 
uplatňovaných hospodářským subjektem 
pro zajištění stejné úrovně ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat v případech, kdy dotčený 
hospodářský subjekt nemá k těmto 
systémům přístup nebo nemá možnost je 
získat dostatečně včas.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Heide Rühle

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 
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 a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže a současně zajistí, že
veřejní zadavatelé mohou požadovat
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.

Or. en
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Odůvodnění

Hlavním postupem by mělo být zadat zakázku nejlepšímu poměru kvality a ceny, jinými slovy 
uchazeči s hospodářsky nejvýhodnější nabídkou. Druhá kritéria, jako je nejnižší cena, nejsou 
nutná protože v hospodářsky nejvýhodnější nabídce je kritérium ceny obsaženo.

Pozměňovací návrh 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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 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 by veřejní zadavatelé měli zvolit
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“. V 
řádně odůvodněných výjimečných 
případech, zejména v případech vysoce 
standardizovaných výrobků, by veřejní 
zadavatelé měli mít možnost použít 
nejnižší cenu nebo nejnižší náklady jako 
jediné kritérium, přičemž bude 
zohledněno, že mohou podle vlastního 
uvážení stanovit přiměřené kvalitativní 
standardy pomocí technických specifikací 
nebo podmínek realizace zakázky

Or. de

Odůvodnění

Kritérium „hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ se v praxi ukázalo jako komplexní kritérium, 
které zahrnuje kvalitativní, environmentální a sociální hlediska, cenu i náklady.
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Pozměňovací návrh 263
Marc Tarabella

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 
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 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 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
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 264
Jürgen Creutzmann

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, 

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
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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.

nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám. 
V důsledku toho bude možné, aby veřejní 
zadavatelé jako kritéria pro zadání přijali 
buď „hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo, v případě standardizovaného zboží, 
„nejnižší cenu“.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

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 

(38) Pokud si veřejní zadavatelé zadají 
zakázku 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 
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kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 
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. fr

Pozměňovací návrh 266
Cornelis de Jong

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 hospodářské 
soutěže a být doprovázena požadavky, jež 
umožňují účinně ověřit informace, které 
uchazeči předložili.

(38) Veřejní zadavatelé musí 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. Vybraná kritéria
pro zadání zakázky by navíc měla 
zajišťovat možnost účinné a spravedlivé 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, které umožňují účinně ověřit 
informace , které uchazeči předložili.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
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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 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

(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 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili. V 
případech, kdy je to odůvodněno na 
základě veřejné politiky s cílem 
podporovat udržitelný hospodářský růst, 
může veřejný zadavatel zahrnout kritéria 
související se sociálně hospodářským 
dopadem s cílem určit, která nabídka 
představuje nejlepší rentabilitu. Tyto 
případy mohou nastat, je-li potřeba 
vytvořit a udržet kvalifikované pracovní 
síly, podpořit podnikové kapacity s cílem 
zajistit, aby byly splněny budoucí 
požadavky veřejných zadavatelů nebo s 
cílem předejít negativnímu dopadu na 
pracovní sílu nebo podnikovou kapacitu v 
důsledku rozhodnutí o udělení zakázky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Ian Hudghton

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
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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 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

(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 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili. V 
případech, kdy je to odůvodněno na 
základě veřejné politiky s cílem 
podporovat udržitelný hospodářský růst, 
může veřejný zadavatel zahrnout kritéria 
související se sociálně hospodářským 
dopadem s cílem určit, která nabídka 
představuje nejlepší rentabilitu. Tyto 
případy mohou nastat, je-li potřeba 
vytvořit a udržet kvalifikované pracovní 
síly, podpořit podnikové kapacity s cílem 
zajistit, aby byly splněny budoucí 
požadavky veřejných zadavatelů nebo s 
cílem předejít negativnímu dopadu na 
pracovní sílu nebo podnikovou kapacitu v 
důsledku rozhodnutí o udělení zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
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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 hospodářské 
soutěže a být doprovázena požadavky, jež 
umožňují účinně ověřit informace, které 
uchazeči předložili.

(38) Veřejní zadavatelé musí stanovit 
kritéria pro zadání zakázky, na základě 
kterých budou nabídky posuzovat tak, aby 
určili, která z nich představuje nejlepší 
poměr kvality a ceny, a to včetně 
environmentální a sociální odpovědnosti. 
Stanovení těchto kritérií závisí na předmětu 
zakázky nebo na předmětu produkce, 
neboť tato kritéria musí umožnit 
vyhodnocení úrovně plnění, jakou každá 
posuzovaná nabídka nabízí vzhledem k 
předmětům zakázky a produkce, jak jsou 
definovány 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 
a spravedlivé hospodářské soutěže a být 
doprovázena požadavky, jež umožňují 
účinně ověřit informace, které uchazeči 
předložili.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Zejména pro veřejné zakázky na 
potraviny pro nemocnice, školy, domovy 
pro péči o děti a starší osoby je nutno 
zajistit, aby pasivní spotřebitelé měli plný 
přístup ke kvalitním a výživově 
hodnotným produktům při zachování co 
nejvyšší rentability.

Or. en
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Pozměňovací návrh 271
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38b) V tomto ohledu mohou veřejní 
zadavatelé použít vyšší standardy, než je 
uvedeno v právních předpisech EU, z 
hlediska přísnějších environmentálních 
požadavků a metod výroby, včetně 
formulace kritérií pro zadání, plně v 
souladu s právními předpisy EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál 
veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
rozdílům mezi jednotlivými odvětvími a 
trhy by však nebylo vhodné stanovit 
obecně platné povinné požadavky na 
environmentální, sociální a inovativní 
zadávání zakázek. Právní předpisy Unie již 
stanovily povinné požadavky v oblasti 
veřejných zakázek pro splnění určitých cílů 
v odvětví silničních dopravních vozidel 
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel20) a kancelářského 
vybavení (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál 
veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
rozdílům mezi jednotlivými odvětvími a 
trhy by však nebylo vhodné stanovit 
obecně platné povinné požadavky na 
environmentální, sociální a inovativní 
zadávání zakázek. Právní předpisy Unie již 
stanovily povinné požadavky v oblasti 
veřejných zakázek pro splnění určitých cílů 
v odvětví silničních dopravních vozidel 
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel20) a kancelářského 
vybavení (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 
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2008 o programu Společenství na 
označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky21). Navíc
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 
růstu.

2008 o programu Společenství na 
označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky21). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu a náklady na sociálně 
udržitelný výrobní proces, včetně úrovně 
dobrých životních podmínek zvířat, již 
významně pokročily Zdá se proto vhodné 
pokračovat tímto směrem a ponechat 
stanovení povinných cílů na právních 
předpisech pro jednotlivá odvětví 
s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Heide Rühle

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, 

(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 
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 
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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 metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb,  a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
vypracována, by mělo být její použití 
povinné.

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.

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli být podněcováni posuzovat náklady životního cyklu. Vývoj metody 
výpočtu však doposud probíhá s potížemi. Požadavek používat metodu EU je příliš ambiciózní 
a kromě toho právní předpisy EU o veřejných zakázkách stanoví minimální požadavky a 
veřejní zadavatelé mohou jít ve svých požadavcích dále, pokud to je v souladu se zásadami 
Smlouvy a specifickými požadavky pro kritéria pro zadání.

Pozměňovací návrh 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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, 

(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 výzkum, 
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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 metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb, a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
vypracována, by mělo být její použití 
povinné.

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 
metoda vypracována, by mělo být její 
použití povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb, a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 

(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, 
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, přijmout je v úzké 
spolupráci se zúčastněnými stranami, 
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vypracována, by mělo být její použití 
povinné.

včetně průmyslu, a ve všech případech, 
kdy bude taková metoda vypracována, by 
mělo být její použití povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Sirpa Pietikäinen

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 metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb,  a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
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 a hospodářsky 
životaschopných řešení pro dobré životní 
podmínky zvířat, 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 
metoda vypracována, by mělo být její 
použití povinné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 277
Jürgen Creutzmann

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 metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb,  a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
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 
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 interní
náklady během životního cyklu staveb, 
dodávek či služeb (například náklady na 
použití, údržbu a likvidaci na konci doby 
životnosti).

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy k článku 66.)

Odůvodnění

Náklady životního cyklu by měly být jednou z možností, jak určit hospodářsky nejvýhodnější 
nabídku (EMAT), spíše než alternativní metody. Alternativou k EMAT by měla být nejnižší 
cena, ale pouze pro standardizované produkty.
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Pozměňovací návrh 278
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41 a) S ohledem na nedávnou judikaturu 
Soudního dvora EU si mohou veřejní 
zadavatelé zvolit kritérium pro zadání, 
které odkazuje na skutečnost, že dotyčný 
produkt pochází ze spravedlivého obchodu 
včetně požadavku zaplatit výrobci 
minimální cenu a přirážku.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41 a) S ohledem na nedávnou judikaturu 
Soudního dvora EU si mohou veřejní 
zadavatelé zvolit kritérium pro zadání, 
které odkazuje na skutečnost, že dotyčný 
produkt pochází ze spravedlivého obchodu 
včetně požadavku zaplatit výrobci 
minimální cenu a přirážku.

Or. en

Odůvodnění

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
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that the product concerned was of fair trade origin".

Pozměňovací návrh 280
Heide Rühle

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 služeb22 a způsobem, 
který přímo ani nepřímo nediskriminuje 
hospodářské subjekty z jiných členských 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích, kritériích pro zadání a v 
ustanoveních o plnění smluv 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 do kritéria zahrnout charakteristiky 
týkající se pracovních podmínek osob, jež 
se přímo účastní dotčeného výrobního 
procesu nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat mimo jiné
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 souviset s předmětem 
zakázky. 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 
služeb22 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 
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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.

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. Veřejní 
zadavatelé mohou do technických 
specifikací zahrnout sociální otázky 
(mimo jiné hlavní úmluvy MOP), pokud 
jsou relevantní a jsou spojeny 
s předmětem zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise dostatečně nepokrývá sociální otázky. Jejich uplatňování by mělo být 
umožněno ve všech stádiích procesu zadávání veřejných zakázek, pokud jasně souvisejí s 
předmětem zakázky.

Pozměňovací návrh 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 

(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 
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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 
služeb22 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.

dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby, jako jsou ustanovení 
zaměřená na ochranu zdraví zaměstnanců 
zapojených do výrobního procesu nebo na 
posílení sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi zaměstnance 
určené k plnění zakázky, včetně 
ustanovení o dostupnosti pro osoby s 
postižením. 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 
služeb22 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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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 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 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na monetizaci životního cyklu 
stavebních prací, služeb nebo dodávek a 
tedy i na sociální a environmentální 
udržitelnost za předpokladu, že tyto 
charakteristiky souvisí s předmětem 
zakázky Technické specifikace a kritéria 
pro zadání by měly být vykládány široce. 
Veřejní zadavatelé mohou používat také 
technické specifikace a kritéria pro zadání 
k tomu, aby minimalizovali škodlivé 
sociální nebo environmentální dopady 
nebo maximalizovali kladné sociální či 
environmentální dopady. Jako součást 
kritérií zadání by veřejní zadavatelé měli 
mít možnost posoudit, zda se jedná o 
přístup zahrnující životní cyklus zaměřený 
na minimalizaci nákladů a maximalizaci 
účinného využívání zdrojů, který by se měl 
uplatňovat v rámci poskytování služeb a 
způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty z 
jiných členských států nebo třetích zemí, 
jež jsou stranami Dohody WTO o 
veřejných zakázkách nebo subjekty z 
třetích zemí s nimiž je Unie stranou dohod 
o volném obchodu. Veřejní zadavatelé by 
měli mít rovněž možnost použít jako 
technické specifikace a kritéria pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu a 
sociální udržitelnost realizace zakázky, a 
v důsledku toho určit nabídku, která 
představuje nejlepší poměr kvality a ceny.
Veřejní zadavatelé by tato hlediska měli 
zahrnout do kritérií zadávání hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky.
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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.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bod 22 se zavádí termín „životní cyklus“ jako součást 
stavebních prací, dodávky zboží nebo služeb v důsledku rozhodnutí učiněných během 
neuživatelské etapy životního cyklu, pokud nedojde ke ztrátě souvislosti s předmětem zakázky 
a tedy pokud to platí v době koupě. Tato hlediska by se měla zahrnout do MEAT. Tento 
změněný bod odůvodnění odkazuje na toto ustanovení.

Pozměňovací návrh 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

(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 
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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 
služeb22 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.

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 
služeb22 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích a 
kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
charakteristiky životního cyklu, jako je
konkrétní výrobní postup, včetně např. 
sociálních a environmentálních hledisek,
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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 
služeb22 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.

konkrétní způsob poskytování služeb, 
funkční nebo výkonnostní požadavky 
zaměřené na minimalizaci nebo 
maximalizaci environmentálních či 
sociálních dopadů nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. 
Souvislost s pravidlem o předmětu by se 
měla vykládat široce. Aby se do tedy
zadávání zakázek lépe integrovaly sociální 
otázky, zadavatelé by rovněž mohli mít 
možnost do technických specifikací a do 
kritérií pro zadání zahrnout charakteristiky 
týkající se pracovních podmínek osob 
přímo se účastnících dotčeného procesu 
výroby nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat např. 
ochrany zdraví zaměstnanců účastnících se 
výrobního procesu, rovnosti pohlaví (např. 
rovného odměňování, rovnováhy mezi 
životem a prací), přístupu k odbornému 
vzdělávání, zapojení uživatelů a 
konzultace s nimi, dostupnosti, lidských 
práv, etického obchodu nebo podpory
sociálního začlenění znevýhodněných osob 
nebo příslušníků zranitelných skupin (jako 
jsou dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladí či staří pracovníci) 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 
služeb22 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 
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mít veřejní zadavatelé rovněž možnost 
použít jako technické specifikace nebo 
kritéria pro zadání organizaci, kvalifikaci a 
zkušenosti zaměstnanců přidělených 
k plnění dotčené zakázky, protože to může 
ovlivnit kvalitu a udržitelnost realizace 
zakázky, a v důsledku toho ekonomickou 
hodnotu nabídky. Veřejní zadavatelé 
mohou do technických specifikací nebo 
kritérií pro zadání integrovat sociální 
otázky týkající se externích sociálních 
nákladů přímo souvisejících s životním 
cyklem, jako je dopad produkce na životní 
prostředí a přilehlé komunity. Veřejní 
zadavatelé by měli v technických 
specifikacích stanovit povinnosti týkající 
se sociálních podmínek a podmínek 
zaměstnání, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, sociálního zabezpečení a 
pracovních podmínek stanovených v 
právních předpisech EU a ve 
vnitrostátních pracovních předpisech, 
nařízeních nebo správních ustanoveních, 
arbitrážních nálezech, kolektivních 
smlouvách a dohodách a v ustanoveních 
mezinárodního pracovního práva 
uvedených v příloze XI, které platí v místě, 
kde se stavební práce, služby nebo 
dodávky zboží uskutečňují. Tato 
ustanovení by měla platit také v 
přeshraničních situacích, kdy pracovníci z 
jednoho členského státu poskytují služby v 
jiném členském státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
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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 
služeb22 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.

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 
a úrovně dobrých životních podmínek 
zvířat 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 a souvisejících 
s nimi, 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 
služeb22 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 
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ekonomickou hodnotu nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Catherine Stihler

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 
služeb22 a způsobem, který přímo ani 

(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 a 
zaměstnaneckých 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 
služeb22 a způsobem, který přímo ani 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Anna Hedh

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 

(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 
nebo výroby předmětu 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. Veřejní zadavatelé 
mohou požadovat předložení 
osvědčení/označení vystavených 
nezávislými orgány, která dokládají, že 
hospodářský subjekt splňuje pravidla a 
normy v oblasti zdraví a bezpečnosti a v 
oblasti sociálního a pracovního práva 
stanovené Unií a vnitrostátními právními 
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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 služeb22 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.

předpisy a kolektivními smlouvami, které 
se uplatní tam, kde probíhají stavební 
práce, dodávky nebo služby.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na směrnici o vysílání není nutný. Má-li to být zahrnuto, měla by se dodat i směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním 
zaměstnávání.

Pozměňovací návrh 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby (41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
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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 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 

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 pracovních podmínek 
v celém dodavatelském řetězci dle 
vnitrostátních právních předpisů v oblasti 
práce, v němž probíhají výrobní procesy, 
a v mezinárodních úmluvách uvedených 
v příloze XI, podle toho, co je 
nejpříznivější pro zaměstnance.
 Tato ustanovení zahrnují ustanovení 
vymezená osmi klíčovými úmluvami 
Mezinárodní organizace práce (svoboda 
sdružování a kolektivního vyjednávání, 
nucená a nedobrovolná práce, 
diskriminace v zaměstnání a povolání, 
dětská práce); ochranu zdraví 
a bezpečnost na pracovišti; pracovní 
dobu; mzdy a sociální zabezpečení. Tyto 
charakteristiky se mohou rovněž týkat
pouze pracovních podmínek 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 pracovní podmínky 
zaměstnanců. Měly by se uplatnit v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
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nabídky. 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 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

Odůvodnění

Je patrně vhodné stanovit, že součástí technických specifikací a kritérií pro zadání mohou být 
i pracovní podmínky. Měly by se týkat nejen „ochrany zdraví“, ale také jiných aspektů, které 
jsou podstatnými složkami koncepce „důstojné práce“, jak ji definuje Mezinárodní 
organizace práce.

Pozměňovací návrh 289
Ivo Belet

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 

(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 
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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 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.

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 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. S ohledem 
na nedávnou judikaturu Soudního dvora 
EU si mohou veřejní zadavatelé zvolit 
kritérium pro udělení zakázky, které 
odkazuje na skutečnost, že dotyčný 
produkt pochází ze spravedlivého obchodu 
včetně požadavku zaplatit výrobci 
minimální cenu a přirážku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 290
Jürgen Creutzmann

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 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 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích 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 a jsou úměrné její 
hodnotě a cílům.



AM\908710CS.doc 113/212 PE492.857v01-00

CS

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.

Or. en

(viz články 40 a 66)

Odůvodnění

Zmínky o „výrobním procesu“ nebo o „jakékoliv jiné fázi životního cyklu“ v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání jsou příliš vágní a dávají zadavatelům ještě více volnosti 
na úkor transparentnosti a účinné hospodářské soutěže. Bylo by možné snadno porušovat 
zásadu, že musí existovat vazba na předmět zakázky.

Pozměňovací návrh 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Nabídky na stavební práce, dodávky 
nebo služby, které se jeví mimořádně 
nízké, mohou být založeny na technicky, 
hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Aby se 
zabránilo případným nepříznivým 
dopadům během realizace zakázky, měli 
by být veřejní zadavatelé povinni žádat o 
vysvětlení účtované ceny v případech, kdy 
bude mít nabídka výrazně nižší cenu než 
ceny nabízené ostatními uchazeči. Nebude-
li uchazeč schopen poskytnout dostatečné 
vysvětlení, veřejný zadavatel by měl být 
oprávněn tuto nabídku odmítnout.
Odmítnutí by mělo být povinné 
v případech, kdy veřejný zadavatel zjistí, 

(42) Nabídky na stavební práce, dodávky 
nebo služby, které se jeví mimořádně 
nízké, mohou být založeny na technicky, 
hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Aby se 
zabránilo případným nepříznivým 
dopadům během realizace zakázky, měli 
by být veřejní zadavatelé povinni žádat o 
vysvětlení účtované ceny v případech, kdy 
bude mít nabídka výrazně nižší cenu než 
ceny nabízené ostatními uchazeči. Nebude-
li uchazeč schopen poskytnout dostatečné 
vysvětlení, veřejný zadavatel by měl tuto 
nabídku odmítnout.Odmítnutí by mělo být 
povinné v případech, kdy veřejný zadavatel 
zjistí, že mimořádně nízká účtovaná cena je 
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že mimořádně nízká účtovaná cena je 
důsledkem nedodržení povinných právních 
předpisů Unie v oblastech sociálního nebo 
pracovního práva nebo práva životního 
prostředí nebo ustanovení mezinárodního 
pracovního práva.

důsledkem nedodržení právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí nebo
závazků v oblasti sociálních a pracovních 
podmínek, ochrany zdraví a bezpečnosti 
na pracovišti, sociálního zabezpečení a 
pracovních podmínek stanovených 
v právních předpisech EU a ve 
vnitrostátních pracovních předpisech, 
nařízeních nebo správních ustanoveních, 
rozhodčích nálezech, kolektivních 
smlouvách a dohodách a v ustanoveních
mezinárodního pracovního práva
uvedených v příloze XI, které platí v místě, 
kde se stavební práce, služby nebo 
dodávky zboží uskutečňují;
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 292
Christel Schaldemose

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, 

(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, 
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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.

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 (SEC(2010)1258 v konečném 
znění).

Or. da

Pozměňovací návrh 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(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 
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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.

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. Co se týče 
požadavků v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, ochrany zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek, 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
nařízeních nebo správních ustanoveních, 
rozhodčích nálezech, kolektivních 
smlouvách a dohodách a v ustanoveních 
mezinárodního pracovního práva 
uvedených v příloze XI, které platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí, 
veřejní zadavatelé by měli v ustanovení 
o provedení zakázky stanovit opatření, 
jimiž zajistí přiměřenou úroveň ochrany.

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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, 

(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 
v soutěži nebo v zadávací dokumentaci.
Mohou mít zejména za cíl podporu 
praktické odborné přípravy nebo
zaměstnávání osob se zvláštními těžkostmi 
při začlenění.
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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 295
Anna Hedh

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 

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky nebo výroby
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, zejména 
úmluvy MOP č. 94, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
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vnitrostátní právní předpisy. znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem je zdůrazněn význam úmluvy MOP č. 94 o pracovních 
doložkách (ve smlouvách uzavřených veřejným orgánem), která konkrétně upravuje zadávání 
veřejných zakázek. EU se musí zavázat k dodržování norem MOP.

Pozměňovací návrh 296
Jürgen Creutzmann

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 použitém jako výzva
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl 
podporu praktické odborné nebo profesní
přípravy. Jako příklad požadavků, které lze 
uplatňovat během plnění zakázky, je 
možno uvést požadavky uskutečnit 
vzdělávací akce pro nezaměstnané nebo 
mládež.

Or. en
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Odůvodnění

Vypouští se text, který by mohl oslabit vazbu na předmět zakázky.

Pozměňovací návrh 297
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Evropská komise by měla být 
členským státům nápomocna při 
zajišťování odborné přípravy 
a poradenství malým a středním 
podnikům v souvislosti se soutěžním 
dialogem tím, že uvede příklady jeho 
uplatňování a hodnoty s cílem podnítit 
jeho využívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) V zájmu zajištění správného 
fungování veřejných zakázek je nezbytné 
vhodným způsobem upravit zadání 
zakázky subdodavateli. Zadavatel by měl 
být v rámci předložených nabídek 
informován o tom, jakou část zakázky 
případně uchazeč zamýšlí zadat třetím 
osobám, a o všech navrhovaných 
subdodavatelích. Veškeré změny 
v subdodavatelských řetězcích 
v probíhající veřejné zakázce by měly 
zajistit stejný průběh veřejné zakázky, jak 
byl definován v předložené nabídce, 
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a měly by být odsouhlaseny zadavatelem. 
Zadavatel by měl tam, kde to charakter 
smlouvy umožňuje, zajistit přímé platby 
subdodavatelům. Je dále nezbytné, aby byl 
v subdodavatelském řetězci stanoven 
systém solidární odpovědnosti a aby tento 
řetězec byl omezen na maximální počet tří 
po sobě následujících subdodavatelských 
úrovní.

Or. it

Pozměňovací návrh 299
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Členské státy mohou 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 300
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44b) Ustanovení směrnice musí 
respektovat různé modely pracovního trhu 
v členských státech včetně modelů
pracovního trhu, kde platí kolektivní 
smlouvy.
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Or. da

Pozměňovací návrh 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Právní předpisy a kolektivní smlouvy 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie, které platí v oblastech pracovních 
podmínek a bezpečnosti práce, se použijí 
během plnění veřejné zakázky za 
podmínky, že taková pravidla a jejich 
provádění jsou v souladu s právem Unie.
V přeshraničních situacích, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státu za účelem plnění 
veřejné zakázky, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 
16. prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb23 stanoví 
minimální podmínky, které musí být 
splněny v hostitelské zemi vůči těmto 
vyslaným pracovníkům. Jestliže 
vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za 
tímto účelem, může být nedodržení daných 
povinností považováno za vážné pochybení 
ze strany daného hospodářského subjektu 
a může vést k vyloučení tohoto 
hospodářského subjektu ze zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku.

(44) Právní předpisy a kolektivní smlouvy 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie, které platí v oblastech pracovních 
podmínek, zapojení zdravotně postižených 
osob do profesního života a bezpečnosti 
práce, se použijí během plnění veřejné 
zakázky za podmínky, že taková pravidla 
a jejich provádění jsou v souladu s právem 
Unie. V přeshraničních situacích, kdy 
pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státu za 
účelem plnění veřejné zakázky, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb23

stanoví minimální podmínky, které musí 
být splněny v hostitelské zemi vůči těmto 
vyslaným pracovníkům. Jestliže 
vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za 
tímto účelem, může být nedodržení daných 
povinností považováno za vážné pochybení 
ze strany daného hospodářského subjektu 
a může vést k vyloučení tohoto 
hospodářského subjektu ze zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku.

Or. es

Pozměňovací návrh 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

(48 a) Zadavatelé by měli respektovat 
ustanovení o opožděných platbách 
uvedená ve směrnici 2011/7/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Hodnocení ukázalo, že členské státy 
nemonitorují důsledně a systematicky 
uplatňování a fungování pravidel 
týkajících se zadávání veřejných zakázek. 
To má negativní dopad na správné 
uplatňování ustanovení vyplývajících z 
těchto směrnic, což je hlavním zdrojem 
nákladů a nejistoty. Několik členských 
států jmenovalo vnitrostátní ústřední 
orgán zabývající se otázkami zadávání 
veřejných zakázek, ale úkoly, jimiž je 
pověřen, se v jednotlivých členských 
státech podstatně liší. Jasnější, 
soudržnější a autoritativnější mechanismy 
monitorování a kontroly by zvýšily 
povědomí o fungování pravidel pro 
zadávání zakázek, posílily právní jistotu 
pro podniky a veřejné zadavatele a 
přispěly k vytvoření rovných podmínek. 
Tyto mechanismy by mohly sloužit jako 
nástroje pro zjišťování a včasné řešení 
problémů, zejména u projektů 
spolufinancovaných Unií, a k odhalování 
strukturálních nedostatků. Zejména je 
nezbytné, aby byly tyto mechanismy 
koordinovány, čímž se zajistí jednotné 
uplatňování, kontrola a monitorování 
politiky zadávání veřejných zakázek a 
rovněž systematické posuzování výsledků 

vypouští se
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politiky zadávání zakázek v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Hodnocení ukázalo, že členské státy 
nemonitorují důsledně a systematicky
uplatňování a fungování pravidel 
týkajících se zadávání veřejných zakázek.
To má negativní dopad na správné 
uplatňování ustanovení vyplývajících z 
těchto směrnic, což je hlavním zdrojem 
nákladů a nejistoty. Několik členských 
států jmenovalo vnitrostátní ústřední 
orgán zabývající se otázkami zadávání 
veřejných zakázek, ale úkoly, jimiž je 
pověřen, se v jednotlivých členských 
státech podstatně liší. Jasnější, 
soudržnější a autoritativnější mechanismy 
monitorování a kontroly by zvýšily 
povědomí o fungování pravidel pro
zadávání zakázek, posílily právní jistotu 
pro podniky a veřejné zadavatele a
přispěly k vytvoření rovných podmínek. 
Tyto mechanismy by mohly sloužit jako 
nástroje pro zjišťování a včasné řešení 
problémů, zejména u projektů 
spolufinancovaných Unií, a k odhalování 
strukturálních nedostatků. Zejména je 
nezbytné, aby byly tyto mechanismy 
koordinovány, čímž se zajistí jednotné 
uplatňování, kontrola a monitorování 
politiky zadávání veřejných zakázek a 
rovněž systematické posuzování výsledků 
politiky zadávání zakázek v celé Unii.

(49) Hodnocení ukázalo, že dosud existuje 
značný prostor pro zlepšování způsobu
uplatňování pravidel Unie týkajících se 
zadávání veřejných zakázek. V zájmu 
účinnějšího a jednotnějšího uplatňování 
pravidel je na jedné straně velmi důležité 
mít dobrý přehled o možných 
strukturálních problémech a obecných 
vzorcích vnitrostátních systémů v oblasti
zadávání veřejných zakázek, aby bylo 
možné řešit případné problémy cílenějším 
způsobem. Tento přehled by měl být 
získán pomocí vhodného sledování, jehož 
výsledky by měly být pravidelně 
zveřejňovány, aby mohla probíhat 
informovaná diskuse o možnostech 
zlepšování pravidel a praxe v oblasti 
veřejných zakázek. Na druhou stranu by
se velmi přispělo ke zvýšení účinnosti při
zadávání veřejných zakázek, pokud by byly 
k dispozici lepší pokyny pro veřejné 
zadavatele a hospodářské subjekty a bylo 
jim poskytováno více pomoci, neboť by se 
zlepšily znalosti této problematiky, zvýšila 
se právní jistota a zadávací postupy by 
probíhaly profesionálnějším způsobem; 
v zájmu správného uplatňování pravidel 
by měli mít veřejní zadavatelé tuto pomoc 
k dispozici vždy, kdy to bude nutné.

Or. en
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Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře.

Pozměňovací návrh 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Hodnocení ukázalo, že členské státy 
nemonitorují důsledně a systematicky 
uplatňování a fungování pravidel týkajících 
se zadávání veřejných zakázek. To má 
negativní dopad na správné uplatňování 
ustanovení vyplývajících z těchto směrnic, 
což je hlavním zdrojem nákladů a nejistoty.
Několik členských států jmenovalo 
vnitrostátní ústřední orgán zabývající se 
otázkami zadávání veřejných zakázek, ale 
úkoly, jimiž je pověřen, se v jednotlivých 
členských státech podstatně liší. Jasnější, 
soudržnější a autoritativnější mechanismy 
monitorování a kontroly by zvýšily 
povědomí o fungování pravidel pro 
zadávání zakázek, posílily právní jistotu 
pro podniky a veřejné zadavatele a 
přispěly k vytvoření rovných podmínek. 
Tyto mechanismy by mohly sloužit jako 
nástroje pro zjišťování a včasné řešení 
problémů, zejména u projektů 
spolufinancovaných Unií, a k odhalování 
strukturálních nedostatků. Zejména je 
nezbytné, aby byly tyto mechanismy 
koordinovány, čímž se zajistí jednotné 
uplatňování, kontrola a monitorování 
politiky zadávání veřejných zakázek a 
rovněž systematické posuzování výsledků 
politiky zadávání zakázek v celé Unii.

(49) Hodnocení ukázalo, že členské státy 
nemonitorují důsledně a systematicky 
uplatňování a fungování pravidel týkajících 
se zadávání veřejných zakázek. To má 
negativní dopad na správné uplatňování 
ustanovení vyplývajících z těchto směrnic, 
což je hlavním zdrojem nákladů a nejistoty.
Členské státy by proto měly zvýšit své úsilí 
v oblasti sledování a v případě nejasností 
by neměly váhat obrátit se na Komisi 
s žádosti o bližší informace. Evropská 
komise by měla každoročně předkládat 
zprávu o nutnosti poskytovat bližší 
informace, o nové judikatuře Evropského 
soudního dvora a o často se vyskytujících 
stížnostech týkajících se provádění této 
směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 
a aktuální informace, zejména pokud 
půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu o 
fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. K účinnému 
boji s korupcí a podvody by tento ústřední 
orgán i obecná veřejnost měly mít 
možnost znění uzavřených smluv 
přezkoumat. Zakázky s vysokou hodnotou 
by proto měly být předány orgánu pro 
dohled, který by měl zároveň umožnit 
přístup k těmto dokumentům osobám, jež 
o to mají zájem, pokud tím nebudou 
ohroženy oprávněné veřejné nebo 
soukromé zájmy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto články vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Svou vnitřní správu by si měly členské 
státy organizovat samy. Členské státy se mohou rozhodnout, že vytvoří orgán dohledu 
(článek 84) bez evropské regulace. Článek 84 je v rozporu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 
a aktuální informace, zejména pokud 
půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu o 
fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. K účinnému 
boji s korupcí a podvody by tento ústřední 
orgán i obecná veřejnost měly mít 
možnost znění uzavřených smluv 
přezkoumat. Zakázky s vysokou hodnotou 
by proto měly být předány orgánu pro 
dohled, který by měl zároveň umožnit 
přístup k těmto dokumentům osobám, jež 
o to mají zájem, pokud tím nebudou 
ohroženy oprávněné veřejné nebo 
soukromé zájmy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. Takový orgán je v rozporu se zásadou subsidiarity, 
a proto není možné jej zřídit v členských státech s decentralizovanými orgány a federativním 
uspořádáním.

Pozměňovací návrh 308
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 
a aktuální informace, zejména pokud 
půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu o 
fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. K účinnému 
boji s korupcí a podvody by tento ústřední 
orgán i obecná veřejnost měly mít 
možnost znění uzavřených smluv 
přezkoumat. Zakázky s vysokou hodnotou 
by proto měly být předány orgánu pro 
dohled, který by měl zároveň umožnit 
přístup k těmto dokumentům osobám, jež 
o to mají zájem, pokud tím nebudou 
ohroženy oprávněné veřejné nebo 
soukromé zájmy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 
a aktuální informace, zejména pokud 

vypouští se
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půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu o 
fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. K účinnému 
boji s korupcí a podvody by tento ústřední 
orgán i obecná veřejnost měly mít 
možnost znění uzavřených smluv 
přezkoumat. Zakázky s vysokou hodnotou 
by proto měly být předány orgánu pro 
dohled, který by měl zároveň umožnit 
přístup k těmto dokumentům osobám, jež 
o to mají zájem, pokud tím nebudou 
ohroženy oprávněné veřejné nebo 
soukromé zájmy.

Or. en

Odůvodnění

Uložit členským státům povinnost vytvářet další orgány není přiměřené opatření. Různé 
pravomoci udělené takovémuto orgánu, jako například dohled, koordinace a podávání zpráv, 
mohou navíc vést ke střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 310
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 
a aktuální informace, zejména pokud 
půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu o 

vypouští se
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fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. K účinnému 
boji s korupcí a podvody by tento ústřední 
orgán i obecná veřejnost měly mít 
možnost znění uzavřených smluv 
přezkoumat. Zakázky s vysokou hodnotou 
by proto měly být předány orgánu pro 
dohled, který by měl zároveň umožnit 
přístup k těmto dokumentům osobám, jež 
o to mají zájem, pokud tím nebudou 
ohroženy oprávněné veřejné nebo 
soukromé zájmy.

Or. en

(viz vypuštění článku 84)

Pozměňovací návrh 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) Každý zúčastněný subjekt by měl být
oprávněn informovat příslušný orgán 
nebo soud o porušení této směrnice. 
Členské státy by měly být oprávněny 
vytvořit možnost odvolání k orgánům 
zajišťujícím sledování, orgánům 
odvětvového dohledu, obecním, 
regionálním nebo celostátním orgánům 
působícím v oblasti hospodářské soutěže 
a auditu, veřejnému ochránci práv 
a rovněž k vnitrostátním orgánům 
dohledu, pokud tyto orgány existují.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zjednodušení.
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Pozměňovací návrh 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Na vnitrostátní úrovni již 
monitorovací, dohledové a podpůrné 
struktury či mechanismy existují a mohou 
být samozřejmě využity k zajištění 
monitorování, provádění a kontroly 
zadávání veřejných zakázek a k 
poskytování požadované podpory 
zadavatelům a hospodářským subjektům.

(52) Pro zajištění řádných postupů, včetně 
účinného boje proti korupci a podvodům, 
má zásadní význam možnost zpětné 
kontroly rozhodování v zadávacích 
postupech a transparentnost tohoto 
rozhodování. Veřejní zadavatelé by měli 
uchovávat kopie uzavřených smluv 
s vysokou hodnotou, aby mohli tyto 
dokumenty zpřístupnit zainteresovaným 
stranám v souladu s příslušnými předpisy 
o přístupu k dokumentům. Podstatné 
prvky jednotlivých zadávacích řízení 
a rozhodnutí přijatá v těchto řízeních by 
měly být předmětem zprávy o zadávacím
řízení. V zájmu omezení administrativních 
překážek by tato zpráva měla pouze 
odkazovat na informace již obsažené 
v příslušných oznámeních o zadání 
zakázky. Elektronické systémy pro 
zveřejňování těchto oznámení, které 
spravuje Komise, by měly být rovněž 
zkvalitněny, pokud jde o usnadnění 
zadávání údajů, a současně by mělo být 
zjednodušeno předávání zpráv a výměna 
údajů mezi různými systémy.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře.

Pozměňovací návrh 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou a 
technickou podporou by měly být schopny 
sdílet informace a spolupracovat; ve 
stejném kontextu by vnitrostátní orgány 
jmenované jednotlivými členskými státy 
měly jednat jako preferované kontaktní 
místo pro útvary Komise za účelem 
shromažďování údajů, výměny informací 
a monitorování uplatňování práva Unie 
týkajícího se zadávání veřejných zakázek.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře.

Pozměňovací návrh 314
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené
monitorováním, prováděním, kontrolou a
technickou podporou by měly být schopny 
sdílet informace a spolupracovat; ve 
stejném kontextu by vnitrostátní orgány 
jmenované jednotlivými členskými státy 
měly jednat jako preferované kontaktní 
místo pro útvary Komise za účelem 
shromažďování údajů, výměny informací 

(53) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené
technickou podporou by měly být schopny 
sdílet informace a spolupracovat.
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a monitorování uplatňování práva Unie 
týkajícího se zadávání veřejných zakázek.

Or. en

Odůvodnění

Tyto články vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Svou vnitřní správu by si měly členské 
státy organizovat samy. Členské státy se mohou rozhodnout, že vytvoří orgán dohledu 
(článek 84) bez evropské regulace. Článek 84 je v rozporu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou 
a technickou podporou by měly být 
schopny sdílet informace a spolupracovat; 
ve stejném kontextu by vnitrostátní orgány 
jmenované jednotlivými členskými státy 
měly jednat jako preferované kontaktní 
místo pro útvary Komise za účelem 
shromažďování údajů, výměny informací 
a monitorování uplatňování práva Unie 
týkajícího se zadávání veřejných zakázek.

(53) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou 
a technickou podporou by měly být 
schopny sdílet informace a spolupracovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou a 
technickou podporou by měly být schopny 
sdílet informace a spolupracovat; ve 
stejném kontextu by vnitrostátní orgány 
jmenované jednotlivými členskými státy 
měly jednat jako preferované kontaktní 
místo pro útvary Komise za účelem 
shromažďování údajů, výměny informací a 
monitorování uplatňování práva Unie 
týkajícího se zadávání veřejných zakázek.

(53) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou a 
technickou podporou by měly být schopny 
sdílet informace a spolupracovat; ve 
stejném kontextu by vnitrostátní orgány 
jmenované jednotlivými členskými státy 
měly jednat jako preferované kontaktní 
místo pro útvary Komise za účelem 
shromažďování údajů, výměny informací a 
monitorování uplatňování práva Unie 
týkajícího se zadávání veřejných zakázek.
Evropská komise by měla být členským 
státům nápomocna tím, že v průběhu 
řízení o veřejných zakázkách poskytne 
pokyny, odborná školení a zákaznické 
centrum s cílem podpořit přeshraniční 
veřejné zakázky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby byl zohledněn rychlý technický, 
hospodářský a regulační pokrok, měla by 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
méně podstatné části této směrnice.
Komise by měla být vzhledem k potřebě 
dodržování mezinárodních dohod 
oprávněna ke změně technických postupů 
pro metody výpočtů prahových hodnot, 
jakož i k pravidelnému přezkumu 
samotných prahových hodnot a 

(54) Aby byl zohledněn rychlý technický, 
hospodářský a regulační pokrok, měla by 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
méně podstatné části této směrnice.
Komise by měla být vzhledem k potřebě 
dodržování mezinárodních dohod 
oprávněna ke změně technických postupů 
pro metody výpočtů prahových hodnot, 
jakož i k pravidelnému přezkumu 
samotných prahových hodnot a 
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přizpůsobování přílohy V a XI; seznamy 
ústředních orgánů státní správy podléhají 
změnám v důsledku správních změn na 
vnitrostátní úrovni. Tyto změny jsou 
oznamovány Komisi, která by měla být 
oprávněna k přizpůsobování přílohy I; 
odkazy na nomenklaturu CPV mohou 
procházet regulatorními změnami na 
úrovni EU a je nezbytné, aby se uvedené 
změny promítly do textu této směrnice; 
technické údaje a charakteristiky zařízení 
pro elektronický příjem by měly být 
aktualizovány s ohledem na technologický 
pokrok a administrativní potřeby; rovněž 
je nezbytné, aby byla Komise zmocněna 
k tomu, aby za účelem zajištění 
interoperability technických formátů, 
procesů a předávání zpráv v zadávacích 
řízeních, která probíhají pomocí prostředků 
elektronické komunikace, a současného 
zohlednění technického pokroku a 
administrativních potřeb učinila z norem 
pro elektronickou komunikaci normy 
povinné; je třeba, aby obsah evropského 
pasu pro veřejné zakázky odpovídal 
administrativním potřebám a regulatorním 
změnám na vnitrostátní úrovni i úrovni 
EU; seznam legislativních aktů Unie, 
kterými se zavádějí společné metody 
výpočtu nákladů životního cyklu, je třeba 
rychle upravovat tak, aby zahrnoval 
odvětvová opatření. Aby byly tyto potřeby 
naplněny, měla by být Komise oprávněna 
k aktualizaci seznamu legislativních aktů 
včetně metod výpočtu nákladů životního 
cyklu.

přizpůsobování přílohy V a XI; rovněž je 
nezbytné, aby byla Komise zmocněna 
k tomu, aby za účelem zajištění 
interoperability technických formátů, 
procesů a předávání zpráv v zadávacích 
řízeních, která probíhají pomocí prostředků 
elektronické komunikace, a současného 
zohlednění technického pokroku a 
administrativních potřeb učinila z norem 
pro elektronickou komunikaci normy 
povinné; je třeba, aby obsah evropského 
pasu pro veřejné zakázky odpovídal 
administrativním potřebám a regulatorním 
změnám na vnitrostátní úrovni i úrovni 
EU; seznam legislativních aktů Unie, 
kterými se zavádějí společné metody 
výpočtu nákladů životního cyklu, je třeba 
rychle upravovat tak, aby zahrnoval 
odvětvová opatření. Aby byly tyto potřeby 
naplněny, měla by být Komise oprávněna 
k aktualizaci seznamu legislativních aktů 
včetně metod výpočtu nákladů životního 
cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby byl zohledněn rychlý technický, 
hospodářský a regulační pokrok, měla by 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
méně podstatné části této směrnice.
Komise by měla být vzhledem k potřebě 
dodržování mezinárodních dohod 
oprávněna ke změně technických postupů 
pro metody výpočtů prahových hodnot, 
jakož i k pravidelnému přezkumu 
samotných prahových hodnot a 
přizpůsobování přílohy V a XI; seznamy 
ústředních orgánů státní správy podléhají 
změnám v důsledku správních změn na 
vnitrostátní úrovni. Tyto změny jsou 
oznamovány Komisi, která by měla být 
oprávněna k přizpůsobování přílohy I;
odkazy na nomenklaturu CPV mohou 
procházet regulatorními změnami na 
úrovni EU a je nezbytné, aby se uvedené 
změny promítly do textu této směrnice;
technické údaje a charakteristiky zařízení 
pro elektronický příjem by měly být 
aktualizovány s ohledem na technologický 
pokrok a administrativní potřeby; rovněž je 
nezbytné, aby byla Komise zmocněna 
k tomu, aby za účelem zajištění 
interoperability technických formátů, 
procesů a předávání zpráv v zadávacích 
řízeních, která probíhají pomocí prostředků 
elektronické komunikace, a současného 
zohlednění technického pokroku a 
administrativních potřeb učinila z norem 
pro elektronickou komunikaci normy 
povinné; je třeba, aby obsah evropského 
pasu pro veřejné zakázky odpovídal 
administrativním potřebám a regulatorním 
změnám na vnitrostátní úrovni i úrovni 
EU; seznam legislativních aktů Unie, 
kterými se zavádějí společné metody 
výpočtu nákladů životního cyklu, je třeba 
rychle upravovat tak, aby zahrnoval 
odvětvová opatření. Aby byly tyto potřeby 
naplněny, měla by být Komise oprávněna 

(54) Aby byl zohledněn rychlý technický, 
hospodářský a regulační pokrok, měla by 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
méně podstatné části této směrnice.
Komise by měla být vzhledem k potřebě 
dodržování mezinárodních dohod 
oprávněna ke změně technických postupů 
pro metody výpočtů prahových hodnot, 
jakož i k pravidelnému přezkumu 
samotných prahových hodnot a 
přizpůsobování přílohy V a XI; seznamy 
ústředních orgánů státní správy podléhají 
změnám v důsledku správních změn na 
vnitrostátní úrovni. Tyto změny jsou 
oznamovány Komisi, která by měla být 
oprávněna k přizpůsobování přílohy I;
odkazy na nomenklaturu CPV mohou 
procházet regulatorními změnami na 
úrovni EU a je nezbytné, aby se uvedené 
změny promítly do textu této směrnice;
technické údaje a charakteristiky zařízení 
pro elektronický příjem by měly být 
aktualizovány s ohledem na technologický 
pokrok a administrativní potřeby; rovněž je 
nezbytné, aby byla Komise zmocněna 
k tomu, aby za účelem zajištění 
interoperability technických formátů, 
procesů a předávání zpráv v zadávacích 
řízeních, která probíhají pomocí prostředků 
elektronické komunikace, a současného 
zohlednění technického pokroku a 
administrativních potřeb učinila z norem 
pro elektronickou komunikaci normy 
povinné; je třeba, aby obsah evropského 
pasu pro veřejné zakázky odpovídal 
administrativním potřebám a regulatorním 
změnám na vnitrostátní úrovni i úrovni 
EU; seznam legislativních aktů Unie, 
kterými se zavádějí společné metody 
výpočtu nákladů životního cyklu, je třeba 
rychle upravovat tak, aby zahrnoval 
odvětvová opatření.
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k aktualizaci seznamu legislativních aktů 
včetně metod výpočtu nákladů životního 
cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby byl zohledněn rychlý technický, 
hospodářský a regulační pokrok, měla by 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o méně podstatné části této směrnice.
Komise by měla být vzhledem k potřebě 
dodržování mezinárodních dohod 
oprávněna ke změně technických postupů 
pro metody výpočtů prahových hodnot, 
jakož i k pravidelnému přezkumu 
samotných prahových hodnot 
a přizpůsobování přílohy V a XI; seznamy 
ústředních orgánů státní správy podléhají 
změnám v důsledku správních změn na 
vnitrostátní úrovni. Tyto změny jsou 
oznamovány Komisi, která by měla být 
oprávněna k přizpůsobování přílohy I;
odkazy na nomenklaturu CPV mohou 
procházet regulatorními změnami na 
úrovni EU a je nezbytné, aby se uvedené 
změny promítly do textu této směrnice;
technické údaje a charakteristiky zařízení 
pro elektronický příjem by měly být 
aktualizovány s ohledem na technologický 
pokrok a administrativní potřeby; rovněž je 
nezbytné, aby byla Komise zmocněna 
k tomu, aby za účelem zajištění 
interoperability technických formátů, 
procesů a předávání zpráv v zadávacích 
řízeních, která probíhají pomocí prostředků 
elektronické komunikace, a současného 

(54) Aby byl zohledněn rychlý technický, 
hospodářský a regulační pokrok, měla by 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o méně podstatné části této směrnice.
Komise by měla být vzhledem k potřebě 
dodržování mezinárodních dohod 
oprávněna ke změně technických postupů 
pro metody výpočtů prahových hodnot, 
jakož i k pravidelnému přezkumu 
samotných prahových hodnot 
a přizpůsobování přílohy V a XI; seznamy 
ústředních orgánů státní správy podléhají 
změnám v důsledku správních změn na 
vnitrostátní úrovni. Tyto změny jsou 
oznamovány Komisi, která by měla být 
oprávněna k přizpůsobování přílohy I;
odkazy na nomenklaturu CPV mohou 
procházet regulatorními změnami na
úrovni EU a je nezbytné, aby se uvedené 
změny promítly do textu této směrnice;
technické údaje a charakteristiky zařízení 
pro elektronický příjem by měly být 
aktualizovány s ohledem na technologický 
pokrok a administrativní potřeby; rovněž je 
nezbytné, aby byla Komise zmocněna 
k tomu, aby za účelem zajištění 
interoperability technických formátů, 
procesů a předávání zpráv v zadávacích 
řízeních, která probíhají pomocí prostředků 
elektronické komunikace, jako jsou např. 
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zohlednění technického pokroku a 
administrativních potřeb učinila z norem 
pro elektronickou komunikaci normy 
povinné; je třeba, aby obsah evropského 
pasu pro veřejné zakázky odpovídal 
administrativním potřebám a regulatorním 
změnám na vnitrostátní úrovni i úrovni 
EU; seznam legislativních aktů Unie, 
kterými se zavádějí společné metody 
výpočtu nákladů životního cyklu, je třeba 
rychle upravovat tak, aby zahrnoval 
odvětvová opatření. Aby byly tyto potřeby 
naplněny, měla by být Komise oprávněna 
k aktualizaci seznamu legislativních aktů 
včetně metod výpočtu nákladů životního 
cyklu.

třírozměrná elektronická zobrazení 
v případě veřejných zakázek na stavební 
práce, a současného zohlednění 
technického pokroku a administrativních 
potřeb učinila z norem pro elektronickou 
komunikaci normy povinné; je třeba, aby 
obsah evropského pasu pro veřejné 
zakázky odpovídal administrativním
potřebám a regulatorním změnám na 
vnitrostátní úrovni i úrovni EU; seznam 
legislativních aktů Unie, kterými se 
zavádějí společné metody výpočtu nákladů 
životního cyklu, je třeba rychle upravovat 
tak, aby zahrnoval odvětvová opatření.
Aby byly tyto potřeby naplněny, měla by 
být Komise oprávněna k aktualizaci 
seznamu legislativních aktů včetně metod 
výpočtu nákladů životního cyklu.

Or. en

Odůvodnění

Třírozměrná elektronická zobrazení jsou základními nástroji, které veřejným zadavatelům 
umožní zlepšit proces rozhodování o projektu, provedení a provozu veřejných staveb, zejména 
pokud jde o činnosti uvedené v příloze II.  Některé členské státy již od uchazečů vyžadují, aby 
u veřejných zakázek na stavební práce předložili interoperabilní třírozměrná elektronická 
zobrazení.

Pozměňovací návrh 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Je obzvláště důležité, aby Komise
během přípravné práce prováděla náležité 
konzultace, včetně konzultací s odborníky.
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(55) Je obzvláště důležité, aby Komise 
prováděla náležité konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, včetně malých 
a středních podniků, ekologických 
a spotřebitelských organizací a odborů.
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
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parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Aby se zajistily jednotné podmínky 
uplatňování této směrnice, pokud jde o 
sestavení standardních formulářů pro 
zveřejňování oznámení, standardního 
formuláře evropského pasu pro veřejné 
zakázky a společné šablony, která bude 
používána orgány dohledu k vypracování 
prováděcí a statistické zprávy, je třeba 
Komisi svěřit prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí24. Pro přijetí těchto 
prováděcích aktů, které nebudou mít dopad 
ani z finančního hlediska, ani ohledně 
povahy a rozsahu povinností vyplývajících 
z této směrnice, by měl být použit poradní 
postup. Tyto akty jsou naopak 
charakterizovány pouze administrativním 
účelem a slouží k usnadnění používání 
pravidel stanovených v této směrnici.

(56) Aby se zajistily jednotné podmínky 
uplatňování této směrnice, pokud jde 
o sestavení standardních formulářů pro 
zveřejňování oznámení, standardního 
formuláře evropského pasu pro veřejné 
zakázky, je třeba Komisi svěřit prováděcí 
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí24. Pro přijetí těchto prováděcích 
aktů, které nebudou mít dopad ani 
z finančního hlediska, ani ohledně povahy 
a rozsahu povinností vyplývajících z této 
směrnice, by měl být použit poradní 
postup. Tyto akty jsou naopak 
charakterizovány pouze administrativním 
účelem a slouží k usnadnění používání 
pravidel stanovených v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Aby se zajistily jednotné podmínky 
uplatňování této směrnice, pokud jde o 
sestavení standardních formulářů pro 
zveřejňování oznámení, standardního 
formuláře evropského pasu pro veřejné 
zakázky a společné šablony, která bude 
používána orgány dohledu k vypracování 
prováděcí a statistické zprávy, je třeba 
Komisi svěřit prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí24. Pro přijetí těchto 
prováděcích aktů, které nebudou mít dopad 
ani z finančního hlediska, ani ohledně 
povahy a rozsahu povinností vyplývajících 
z této směrnice, by měl být použit poradní 
postup. Tyto akty jsou naopak 
charakterizovány pouze administrativním 
účelem a slouží k usnadnění používání 
pravidel stanovených v této směrnici.

(56) Aby se zajistily jednotné podmínky 
uplatňování této směrnice, pokud jde 
o sestavení standardních formulářů pro 
zveřejňování oznámení, standardního 
formuláře evropského pasu pro veřejné 
zakázky, je třeba Komisi svěřit prováděcí 
pravomoci.  Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí24. Pro přijetí těchto prováděcích 
aktů, které nebudou mít dopad ani 
z finančního hlediska, ani ohledně povahy 
a rozsahu povinností vyplývajících z této 
směrnice, by měl být použit poradní 
postup. Tyto akty jsou naopak 
charakterizovány pouze administrativním 
účelem a slouží k usnadnění používání 
pravidel stanovených v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na služby 
obecného ekonomického zájmu, pokud
a) byly služby vymezeny v souladu se 
zásadami právních předpisů EU;
b) veřejné orgány splnily požadavky na 
transparentnost a rovné zacházení 
v oznamovacím postupu;
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c) je množství poskytovatelů služby 
neúměrné s ohledem na cíle této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice stanoví, jak orgány 
Unie, členské státy, ústřední a místní 
orgány státní správy spolupracují s 
partnery z veřejného, soukromého a 
dobrovolného sektoru za účelem zamýšlejí 
zlepšit zadávání veřejných zakázek. 
Stanoví zásady Unie pro zadávání zakázek 
ve veřejném sektoru, a to v souvislosti se 
zásadami Unie pro kvalitní veřejné služby.
V zájmu plného dosažení cílů této 
směrnice veřejní zadavatelé zajistí, aby 
byly komplexní strategie zadávání 
veřejných zakázek prováděny na úrovni 
jednotlivých zadavatelů.  Jako součást 
tohoto postupu se pořádají veřejná slyšení 
a konzultace s konečnými uživateli 
produktů a služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup stavebních prací, 
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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.

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.

Pozměňovací návrh 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup stavebních prací, 
dodávek nebo služeb prostřednictvím 
veřejných zakázek jedním či více 
veřejnými zadavateli od hospodářských 
subjektů za předpokladu, že stavba, služba 
nebo dodávka přináší hospodářský 
prospěch přímo veřejnému zadavateli.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že samotná účast veřejnosti na činnostech spojených 
s prací, dodávkami nebo službami  neodůvodňuje zadání zakázky. Soudní dvůr rovněž za 
účelem rozlišování mezi případy uplatňuje kritérium přímosti (např. rozsudek ze dne 
25. března 2010 (C-451/08)).
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Pozměňovací návrh 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. 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.

Or. en

Odůvodnění

Podle rozsudku ESD C-451/08 nespadají stavební práce, dodávky a služby, které nejsou 
určeny pro veřejné účely, pod právní předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 328
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 
získávání stavebních prací, dodávek nebo 
služeb uvedených v této směrnici 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.

Or. de
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Pozměňovací návrh 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

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

Or. en

Odůvodnění

Základem definice zadávání veřejných zakázek by měla být jediná zakázka a ne jediný projekt. 
Projekt může obsahovat více zakázek, z nichž některé mohou spadat do působnosti směrnice, 
zatímco jiné nikoliv. Zahrnutí hodnoty služeb, dodávek a stavebních prací pouze proto, že jsou 
součástí stejného projektu, nemá žádnou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 330
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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 

2. 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.
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nikoli.

Or. de

Pozměňovací návrh 331
Heide Rühle

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 nejasné.

Pozměňovací návrh 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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. de
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Odůvodnění

Základem definice postupu zadávání veřejných zakázek by měla být  zakázka a ne projekt. 
Sčítání hodnot služeb, dodávek a stavebních prací pouze proto, že jsou součástí stejného 
projektu, nevytváří žádnou přidanou hodnotu. Například služby architekta či právní 
poradenství týkající se smlouvy na stavební práce se jasně odlišují od služeb spojených 
s vlastní stavbou.

Pozměňovací návrh 333
Cornelis de Jong

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

Pozměňovací návrh 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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



PE492.857v01-00 146/212 AM\908710CS.doc

CS

Odůvodnění

Základem definice zadávání veřejných zakázek by měla být jediná zakázka a ne jediný projekt. 
Projekt může obsahovat více zakázek, z nichž některé mohou spadat do působnosti směrnice, 
zatímco jiné nikoliv. Zahrnutí hodnoty služeb, dodávek a stavebních prací pouze proto, že jsou 
součástí stejného projektu, nemá žádnou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 335
Peter Simon

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. de

Pozměňovací návrh 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

Ve smyslu této směrnice představuje 
soubor stavebních prací, dodávek nebo
služeb, které mají z hlediska svých 
hospodářských a technických funkcí 
jednotný charakter, i když jsou zakoupeny 
prostřednictvím různých smluv, jednu 
zakázku ve smyslu této směrnice v případě, 
že smlouvy jsou součástí jednoho projektu.

Or. en
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Odůvodnění

Smyslem tohoto ustanovení v návrhu Komise je zamezit tomu, aby se uměle dělily zakázky 
a tím obcházela pravidla pro zadávání zakázek EU. Formulace je však příliš široká, 
například vezmeme-li v úvahu stavební práce a architektonické plánování. Proto se navrhuje 
jiné znění, které se opírá o bod 41 nedávného rozsudku ESD C-574/10.

Pozměňovací návrh 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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 podle protokolu 
č. 26 Smlouvy. 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, aniž by tento vztah 
nutně nabýval formy veřejné zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový článek doplňuje rámec působnosti směrnice. Právo Společenství od místních 
orgánů nevyžaduje, aby využívaly určitou právní formu nebo jistý postup s cílem plnit své 
úlohy v rámci veřejné služby. Obzvláště spolupráce místních orgánů nesmí spadat do oblasti 
působnosti pravidel vnitřního trhu. Takové tvrzení v právních předpisech Společenství je 
velmi užitečné, aby se zabránilo budoucím sporným případům.

Pozměňovací návrh 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nevztahuje na 
smlouvy o dodávce zboží či poskytování 
služeb, u nichž je ze zákona stanoveno 
uplatňování pevné ceny a v jejichž případě 
zadávací řízení postrádají ve skutečnosti 
smysl.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Uplatňování této směrnice 
podléhá článkům 36, 51, 52, 62 a 346 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby nedocházelo k překrývání této směrnice 
a pravidel upravujících zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany.

Pozměňovací návrh 340
Anna Hedh

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 až 76 
této směrnice.
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Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice má takovou podobu, že sociální a jiné služby jsou upraveny pouze v článcích 
74–76, což by mělo být uvedeno pokud možno hned v úvodu textu návrhu.

Pozměňovací návrh 341
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Služby, na které se vztahují ustanovení 
této směrnice, jsou uvedeny v příloze XVI 
části A. Články 74 až 76 této směrnice se 
vztahují na smlouvy na specifické služby 
uvedené v příloze XVI části B.

Or. fr

Pozměňovací návrh 342
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Touto směrnicí není dotčeno pracovní 
právo, tedy žádná právní nebo smluvní 
ustanovení týkající se podmínek 
zaměstnání, pracovních podmínek, včetně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a vztahu mezi zaměstnavateli 
a pracovníky, která členské státy používají 
podle vnitrostátního práva, jež je 
v souladu s právem Společenství. Touto 
směrnicí rovněž nejsou dotčeny právní 
předpisy členských států v oblasti 
sociálního zabezpečení.
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Or. de

Pozměňovací návrh 343
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Touto směrnicí není dotčen výkon 
základních práv uznávaných v členských 
státech a v právu Společenství. Touto 
směrnicí není rovněž dotčeno právo 
sjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní 
smlouvy a práva na protestní akce 
v kolektivním vyjednávání podle
vnitrostátních právních předpisů 
a postupů, které jsou v souladu s právem 
Společenství.

Or. de

Pozměňovací návrh 344
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1c
Směrnicí není dotčena svoboda členských 
států stanovit v souladu s právem 
Společenství, co považují za služby 
obecného hospodářského zájmu, jakým 
způsobem by tyto služby měly být 
organizovány a financovány, a to 
v souladu s pravidly pro státní podporu, 
a jakým zvláštním povinnostem by měly 
podléhat.
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Pozměňovací návrh 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „veřejnoprávními subjekty“ se rozumějí 
subjekty se všemi těmito 
charakteristikami:

6) „veřejnoprávními subjekty“ se rozumějí 
subjekty:

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou založeny za zvláštním účelem nebo 
mají zvláštní účel spočívající 
v uspokojování potřeb obecného zájmu, 
které nemají průmyslovou nebo obchodní 
povahu; v tomto smyslu subjekt, který 
působí v běžných tržních podmínkách, 
usiluje o dosažení zisku a nese ztráty 
vyplývající z výkonu své činnosti, nemá 
účel spočívající v uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu;

a) jsou založeny za zvláštním účelem nebo 
mají zvláštní účel spočívající 
v uspokojování potřeb obecného zájmu, 
které nemají průmyslovou nebo obchodní 
povahu;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o definici již zavedenou v platné směrnici, a proto ji není třeba měnit.  Tento právní 
předpis stanoví, jak se obstarávají veřejné statky, stavební práce a služby, není třeba 
překročit právní rámec a pokoutně vymezit služby veřejného zájmu velmi restriktivně. To není 
v souladu se základní zásadou subsidiarity v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou založeny za zvláštním účelem nebo 
mají zvláštní účel spočívající 
v uspokojování potřeb obecného zájmu, 
které nemají průmyslovou nebo obchodní
povahu; v tomto smyslu subjekt, který 
působí v běžných tržních podmínkách, 
usiluje o dosažení zisku a nese ztráty 
vyplývající z výkonu své činnosti, nemá 
účel spočívající v uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu;

a) jsou založeny za zvláštním účelem nebo 
mají zvláštní účel spočívající 
v uspokojování potřeb obecného zájmu; 
tyto potřeby by neměly mít průmyslovou 
nebo obchodní povahu;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění a zjednodušení definice veřejnoprávního subjektu.

Pozměňovací návrh 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou založeny za zvláštním účelem nebo 
mají zvláštní účel spočívající 
v uspokojování potřeb obecného zájmu, 
které nemají průmyslovou nebo obchodní 
povahu; v tomto smyslu subjekt, který 
působí v běžných tržních podmínkách,
usiluje o dosažení zisku a nese ztráty 
vyplývající z výkonu své činnosti, nemá 
účel spočívající v uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 

a) jsou založeny za zvláštním účelem nebo
mají zvláštní účel spočívající 
v uspokojování potřeb obecného zájmu, 
které nemají průmyslovou nebo obchodní 
povahu; v tomto smyslu subjekt, který 
působí v běžných tržních podmínkách
a účastní se hospodářské činnosti tím, že 
nabízí na trhu zboží a služby, nemá účel 
spočívající v uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 



AM\908710CS.doc 153/212 PE492.857v01-00

CS

nebo obchodní povahu; nebo obchodní povahu;

Or. en

Odůvodnění

Současné znění tohoto ustanovení by vedlo k právní nejistotě, neboť obsahuje příliš vágní 
pojmy. Mohlo by vést k velmi odlišným výkladům a k rozsáhlým právním sporům. 
Pozměňovací návrh namísto toho používá definice ekonomické činnosti, kterou Komise uvádí 
ve svém sdělení o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací 
platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, a je v souladu 
s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora.

Pozměňovací návrh 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) mají právní subjektivitu; (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou financovány převážně státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty; nebo 
podléhají řídicímu dohledu těchto
subjektů; nebo je v jejich správním, 
řídícím nebo dozorčím orgánu více než 
polovina členů jmenována státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty.

c) splňuje alespoň jednu z těchto
podmínek:

i) většina financování pochází od státních, 
regionálních nebo místních orgánů nebo 
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jiných veřejnoprávních subjektů,
ii) většina členů jeho správní, řídící nebo 
dozorčí rady je jmenována státními, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty;
iii) rozhodnutí podléhají kontrole ze 
strany státních, regionálních nebo 
místních orgánů nebo jiných 
veřejnoprávních subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasňuje se rozsah působnosti směrnice, tj. na jaké typy organizací se směrnice vztahuje.

Pozměňovací návrh 351
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou financovány převážně státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty; nebo 
podléhají řídicímu dohledu těchto subjektů;
nebo je v jejich správním, řídícím nebo 
dozorčím orgánu více než polovina členů 
jmenována státem, regionálními nebo 
místními orgány nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty.

c) jsou financovány převážně státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty; nebo 
podléhají řídicímu dohledu těchto subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) většina členů jeho správní, řídící nebo 
dozorčí rady je jmenována státními, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nebo stavba či realizace stavby 
libovolným způsobem, který odpovídá 
požadavkům stanoveným veřejným 
zadavatelem. „Stavbou“ se rozumí 
výsledek souboru stavebních nebo 
stavebně inženýrských prací, který je sám 
o sobě dostačující, aby plnil hospodářskou 
nebo technickou funkci.

Or. en

Odůvodnění

Definice směrnice 2004/18/ES je platná a funguje dobře.  

Pozměňovací návrh 354
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provedení, nebo projekt i provedení 
stavby;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 355
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) realizace stavby libovolným způsobem, 
který odpovídá požadavkům stanoveným 
veřejným zadavatelem, jenž má 
rozhodující vliv na druh nebo projekt 
stavby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) realizace stavby libovolným způsobem, 
který odpovídá požadavkům stanoveným 
veřejným zadavatelem, jenž má rozhodující 
vliv na druh nebo projekt stavby;

c) realizace stavby, který odpovídá 
požadavkům stanoveným veřejným 
zadavatelem, jenž má rozhodující vliv na 
druh nebo projekt stavby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) „Koncese na služby“ je smlouva 



AM\908710CS.doc 157/212 PE492.857v01-00

CS

stejného druhu jako veřejná zakázka na 
služby s tou výjimkou, že protiplnění za 
poskytnutí služeb spočívá buď výhradně 
v právu využívat služby, nebo v tomto 
právu společně s platbou.

Or. de

Pozměňovací návrh 358
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto 
osob a/nebo subjektů, která na trhu nabízí 
provedení stavebních prací a/nebo staveb, 
dodání výrobků nebo poskytování služeb;

12) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli veřejná nebo soukromá fyzická 
nebo právnická osoba nebo jakákoli
skupina těchto osob a/nebo subjektů, která
na trhu nabízí provedení stavebních prací 
a/nebo staveb, dodání výrobků nebo 
poskytování služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 359
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „zadávací dokumentací“ se rozumějí 
všechny dokumenty vypracované
zadavatelem nebo na něž zadavatel 
odkazuje, aby popsal či určil prvky 
zakázky nebo řízení, mezi něž patří 
oznámení o zakázce, oznámení 
předběžných informací, pokud je použito 
jako výzva k účasti v soutěži, technické 
specifikace, dokumentace soutěžního 
dialogu, navrhované smluvní podmínky, 

15) „zadávací dokumentací“ se rozumí 
jakýkoli dokument vypracovaný
zadavatelem nebo na nějž zadavatel 
odkazuje, aby popsal či určil prvky 
zakázky nebo řízení, mezi něž patří 
oznámení o zakázce, oznámení 
předběžných informací, pokud je použito 
jako výzva k účasti v soutěži, technické 
specifikace, dokumentace soutěžního 
dialogu, navrhované smluvní podmínky, 
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formát dokumentů předkládaných zájemci 
a uchazeči, informace o obecných 
povinnostech a jakékoli další dokumenty;

formát dokumentů předkládaných zájemci 
a uchazeči, informace o obecných 
povinnostech a jakékoli další dokumenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „ústředním nákupním subjektem“ se 
rozumí veřejný zadavatel, který provádí 
centralizované nákupní činnosti a případně 
i pomocné nákupní činnosti;

18) „ústředním nákupním subjektem“ se 
rozumí veřejný zadavatel ve smyslu bodu 1 
tohoto článku nebo veřejný zadavatel ve 
smyslu článku 4 směrnice …/…/EU 
[kterou se nahrazuje směrnice 
2004/17/ES], který provádí centralizované 
nákupní činnosti a případně i pomocné 
nákupní činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

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
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Pozměňovací návrh 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „elektronickým prostředkem“ se 
rozumí elektronické zařízení pro 
zpracování (včetně digitální komprese) 
a ukládání dat zaslaných, přenesených 
a obdržených po vedení, rádiově, 
optickými prostředky nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky;

21) „elektronickým prostředkem“ se 
rozumí elektronické zařízení pro 
zpracování (včetně digitální komprese) 
a ukládání dat zaslaných, přenesených 
a obdržených po vedení, rádiově, 
optickými prostředky nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky;
„elektronický prostředek“ se v případě 
zakázky na stavební práce vztahuje rovněž 
na používání interoperabilních 
třírozměrných elektronických zobrazení 
projektu, provedení stavby a provozu 
budov nebo infrastruktury;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o základní nástroj, jehož pomocí mohou veřejní zadavatelé zlepšit proces 
rozhodování, zejména u činností uvedených v příloze II.  Toto opatření by se mělo uplatnit 
společně s prováděním cílů souvisejících s elektronickým zadáváním zakázek, přičemž ušetří 
peníze daňových poplatníků tím, že jednoduchým způsobem umožní srovnávat alternativní 
projekty, a zejména tím, že vyčíslí a porovná úspory energie a další úspory v rámci životního 
cyklu.

Pozměňovací návrh 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „životním cyklem“ se rozumějí 
všechny po sobě jdoucí a/nebo provázané 
fáze, zahrnující výrobu, přepravu, užívání a 

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

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 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „životním cyklem“ se rozumějí 
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 peněžní 
vyčíslení veškerých nákladů spojený s 
veřejnou zakázkou, pokud je to možné, 
včetně nákladů na údržbu na efektivitu 
nákladů (včetně energie), nákladů na 
recyklaci na konci životního cyklu 
a náklady spojené se sociálními dopady, 
pokud tyto náklady souvisí s plněním 
zakázky. Do peněžního vyjádření 
životního cyklu lze rovněž zahrnout 
efektivní návrhy, plánování a používání 
elektronických prostředků. Pro účely 
veřejných zakázek začíná životní cyklus od 
okamžiku nákupu do konce životnosti 
produktu, dodávky nebo služby
a představuje nedílnou součást výpočtu 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli veřejní zadavatelé jsou v zájmu daňového poplatníka zodpovědní za to, aby byl volbou 
konkrétního řešení v rámci zadávání veřejných zakázek zajištěn co nejlepší poměr kvality 
a ceny a aby to v dlouhodobém horizontu neznamenalo vyšší náklady pro společnost nebo 
životní prostředí, musí tato zodpovědnost začínat v okamžiku nákupu. Veřejní zadavatelé 
nemohou zodpovídat rozhodnutí soukromých podniků, která mají negativní environmentální 
nebo sociální dopady.
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Pozměňovací návrh 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „životním cyklem“ se rozumějí 
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 rozumějí 
všechny po sobě jdoucí a/nebo provázané 
fáze, zahrnující výzkum, vývoj, výrobu, 
přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu 
existence výrobku nebo stavby nebo 
poskytování služby za předpokladu, že 
údaje související s těmito fázemi jsou 
měřitelné a smysluplně srovnatelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „životním cyklem“ se rozumějí 
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 rozumějí 
všechny po sobě jdoucí a/nebo provázané 
fáze, zahrnující výrobu, 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 367
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „životním cyklem“ se rozumějí 
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 rozumějí 
všechny po sobě jdoucí a/nebo provázané 
fáze výrobku nebo stavby nebo 
poskytování služby, od pořízení po 
užívání, údržbu, odstranění, likvidaci a 
ukončení;

Or. en

(viz Článek 67)

Pozměňovací návrh 368
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) „Charakteristiky životního cyklu“ se 
vztahují ke kterékoli části životního cyklu 
výrobku nebo stavby nebo poskytování 
služby, jak je definován v bodě 22 tohoto 
článku, a to včetně sociálně udržitelných 
výrobních procesů a výrobních procesů 
citlivým k životním podmínkám zvířat, a 
zahrnují  všechny aspekty související 
s ochranou životního prostředí, 
pracovními podmínkami, pracovními 
právy, rovností, sociálním začleněním, 
lidskými právy, dopady na přilehlé 
komunity a etickým obchodem. 
Charakteristiky životního cyklu jsou 
součástí výrobku v důsledku možností 
zvolených při výrobě nebo v jiné fázi 
životního cyklu, kdy se ještě nepoužívá, i 
když tyto charakteristiky nejsou na 
základě fyzických charakteristik nebo 
funkčních vlastností výsledného výrobku 
nebo služby zřejmé.

Or. en
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Pozměňovací návrh 369
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) „Charakteristiky životního cyklu“ se 
vztahují k možnostem souvisejícím s 
kteroukoli části životního cyklu výrobku 
nebo stavby nebo poskytování služby, jak 
je definován v bodě 22 tohoto článku, a 
zahrnují  všechny aspekty možností 
souvisejících s ochranou životního 
prostředí, pracovními podmínkami, 
pracovními právy, rovností, sociálním 
začleněním, lidskými právy a etickým 
obchodem. Charakteristiky životního 
cyklu jsou součástí výrobku v důsledku 
možností zvolených při výrobě nebo v jiné 
fázi životního cyklu, kdy se ještě 
nepoužívá, i když tyto charakteristiky 
nejsou na základě fyzických charakteristik 
nebo funkčních vlastností výsledného 
výrobku nebo služby zřejmé.

Or. en

Odůvodnění

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Pozměňovací návrh 370
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) „standardizovanými výrobky“ se 
rozumí výrobky, které se ve svém složení 
nebo charakteristikách významně neliší.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „Koncese na služby“ je smlouva 
stejného druhu jako veřejná zakázka na 
služby s tou výjimkou, že protiplnění za 
poskytnutí služeb spočívá buď výhradně 
v právu využívat služby, nebo v tomto 
právu společně s platbou.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „Vzájemná společnost pro veřejné 
služby“ je organizace, jež má následující 
charakteristiky:
a) je tvořena především jednotlivci, kteří 
opustili svá pracovní místa v rámci 
veřejného sektoru za účelem poskytování 
veřejných služeb prostřednictvím této 
organizace;
b) většina služeb poskytovaných touto 
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organizací je poskytována veřejnému 
sektoru; a
c) podíl zaměstnanců na vlastnictví nebo 
jejich angažovanost mají významný dopad 
na vedení organizace.
Vzájemná společnost pro veřejné služby 
může mít různé formy, co se týče modelu 
podnikání a členství.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „Strategií zadávání zakázek“ se 
rozumí strategie pro zadávání veřejných 
zakázek. Stanoví zásady Unie pro 
zadávání zakázek ve veřejném sektoru a 
základní zásady a činnosti, které povedou 
k provádění této vize na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „Přístupností“ se rozumí 
jednoduchost, se kterou osoba se 
zdravotním postižením nebo omezenou 
pohyblivostí může za každých okolností 
(včetně případů nouze) přiblížit se, 
vstoupit, odejít, provozovat, účastnit se a 
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bezpečně, nezávisle a důstojně používat 
zboží, službu, místo, technologii (včetně 
informačních a komunikačních 
technologií a systémů) nebo zastavěné 
prostředí. To nevylučuje použití 
pomocného vybavení nebo augmentativní 
a alternativní komunikace za účelem 
dosažení přístupnosti pro konkrétní 
skupiny nebo osoby s tělesným postižením, 
pokud je to třeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „nezahrnutým zbožím, pracemi, 
dodávkami nebo službami“ se rozumí 
zboží, práce, dodávky nebo služby 
pocházející ze země, s níž Unie neuzavřela 
žádnou mezinárodní dohodu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, jež zahrnuje 
závazky, pokud jde o přístup na trh, nebo 
zboží, práce, dodávky nebo služby 
pocházející ze země, s níž Unie takovou 
dohodu uzavřela, ale nepodléhající 
ustanovením příslušné dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 376
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) „nezahrnutými dodávkami nebo 
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službami“ se rozumí výrobek nebo služba 
pocházející ze země, s níž Unie neuzavřela 
žádnou mezinárodní dohodu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, jež zahrnuje 
závazky, pokud jde o přístup na trh, nebo 
výrobek nebo služba pocházející ze země, s 
níž Unie takovou dohodu uzavřela, ale 
nepodléhající ustanovením příslušné 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) „Přístupností“ se rozumí 
jednoduchost, se kterou osoba se 
zdravotním postižením nebo omezenou 
pohyblivostí může za každých okolností 
(včetně případů nouze) přiblížit se, 
vstoupit, odejít, provozovat, účastnit se a 
bezpečně, nezávisle a důstojně používat 
zboží, službu, místo, technologii (včetně 
informačních a komunikačních 
technologií a systémů) nebo zastavěné 
prostředí. To nevylučuje použití 
pomocného vybavení nebo augmentativní 
a alternativní komunikace za účelem 
dosažení přístupnosti pro konkrétní 
skupiny nebo osoby s tělesným postižením, 
pokud je to třeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zakázek, jejichž předmětem je 
zakázka, na niž se vztahují ustanovení této 
směrnice, jakož i zakázka nebo jiné prvky, 
na něž se nevztahuje tato směrnice ani 
směrnice [nahrazující směrnici 
2004/17/ES] nebo směrnice 2009/81/ES26, 
je část zakázky, kterou tvoří zakázka 
v oblasti působnosti této směrnice, zadána 
v souladu s ustanoveními této směrnice.

V případě zakázek, jejichž předmětem je 
zakázka, na niž se vztahují ustanovení této 
směrnice, jakož i zakázka nebo jiné prvky, 
na něž se nevztahuje tato směrnice ani 
směrnice [nahrazující směrnici 
2004/17/ES] nebo směrnice 2009/81/ES26, 
je způsob, kterým je tato směrnice 
uplatněna, určen na základě hlavního 
předmětu zakázky.

Or. es

Pozměňovací návrh 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zakázek, jejichž předmětem je 
zakázka, na niž se vztahují ustanovení této 
směrnice, jakož i zakázka nebo jiné prvky, 
na něž se nevztahuje tato směrnice ani
směrnice [nahrazující směrnici 
2004/17/ES] nebo směrnice 2009/81/ES26, 
je část zakázky, kterou tvoří zakázka 
v oblasti působnosti této směrnice, zadána 
v souladu s ustanoveními této směrnice.

S výhradou odstavců 3 a 4:

(a) v případě zakázek, jejichž předmětem je 
zakázka, na niž se vztahují ustanovení této 
směrnice, jakož i zakázka nebo jiné prvky, 
na něž se vztahuje směrnice [nahrazující 
směrnici 2004/17/ES] nebo na něž se jinak 
nevztahuje tato směrnice, je část zakázky, 
kterou tvoří zakázka v oblasti působnosti 
této směrnice, zadána v souladu s 
ustanoveními této směrnice;

V případě smíšených zakázek, které 
obsahují prvky veřejných zakázek a 
koncesních smluv, je část zakázky, kterou 
tvoří veřejná zakázka v oblasti působnosti 

(b) v případě smíšených zakázek, které 
obsahují prvky veřejných zakázek a 
koncesních smluv, je část zakázky, kterou 
tvoří veřejná zakázka v oblasti působnosti 
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této směrnice, zadána v souladu 
s ustanoveními této směrnice.

této směrnice, zadána v souladu 
s ustanoveními této směrnice;

Pokud jsou různé části dotčené zakázky 
objektivně neoddělitelné, rozhodne se 
o použití této směrnice na základě hlavního 
předmětu dané zakázky.

(c) pokud jsou různé části dotčené zakázky 
objektivně neoddělitelné, rozhodne se 
o použití této směrnice na základě hlavního 
předmětu dané zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby nedocházelo k překrývání této směrnice a 
platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany.

Pozměňovací návrh 380
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě smíšených zakázek, které 
obsahují prvky veřejných zakázek a 
koncesních smluv, je část zakázky, kterou 
tvoří veřejná zakázka v oblasti působnosti 
této směrnice, zadána v souladu 
s ustanoveními této směrnice.

V případě smíšených zakázek, které 
obsahují prvky veřejných zakázek a 
koncesních smluv, je způsob, kterým je 
tato směrnice uplatněna, určen na 
základě hlavního předmětu zakázky.

Or. es

Pozměňovací návrh 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě zakázek, jejichž předmětem 
je zakázka, na niž se vztahují ustanovení 
této směrnice, jakož i zakázka nebo jiné 
prvky, na něž se vztahuje směrnice 
2009/81/ES, je zakázka zadána v souladu 
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se směrnicí 2009/81/ES za předpokladu, 
že zadání jednotlivé zakázky má objektivní 
důvody.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby nedocházelo k překrývání této směrnice a 
platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany.

Pozměňovací návrh 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě zakázek, jejichž předmětem 
je zakázka, na niž se vztahují ustanovení 
této směrnice a směrnice 2009/81/ES, 
jakož i zakázka nebo jiné prvky 
nepodléhající žádné z těchto směrnic, 
zakázka nepodléhá této směrnici za 
předpokladu, že zadání jednotlivé zakázky 
má objektivní důvody. Rozhodnutí zadat 
jednotlivou zakázku však nesmí být přijato 
za účelem toho, aby na zakázky nebyla 
uplatňována tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby nedocházelo k překrývání této směrnice a 
platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany.

Pozměňovací návrh 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 5 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
stavební práce;

(a) 8 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
stavební práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 5 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
stavební práce;

(a) 7 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
stavební práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 130 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných ústředními 
orgány státní správy a u veřejných soutěží 
na určitý výkon pořádaných takovými 
orgány; pokud jsou veřejné zakázky na 
dodávky zadávány veřejnými zadavateli, 
kteří působí v oblasti obrany, platí tato 
prahová hodnota pouze pro zakázky 
týkající se výrobků uvedených v příloze 
III;

(b) 300 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných ústředními 
orgány státní správy a u veřejných soutěží 
na určitý výkon pořádaných takovými 
orgány; pokud jsou veřejné zakázky na 
dodávky zadávány veřejnými zadavateli, 
kteří působí v oblasti obrany, platí tato 
prahová hodnota pouze pro zakázky 
týkající se výrobků uvedených v příloze 
III;

Or. en
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Pozměňovací návrh 386
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 130 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných ústředními 
orgány státní správy a u veřejných soutěží 
na určitý výkon pořádaných takovými 
orgány; pokud jsou veřejné zakázky na 
dodávky zadávány veřejnými zadavateli, 
kteří působí v oblasti obrany, platí tato 
prahová hodnota pouze pro zakázky 
týkající se výrobků uvedených v příloze 
III;

(b) 260 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných ústředními 
orgány státní správy a u veřejných soutěží 
na určitý výkon pořádaných takovými 
orgány; pokud jsou veřejné zakázky na 
dodávky zadávány veřejnými zadavateli, 
kteří působí v oblasti obrany, platí tato 
prahová hodnota pouze pro zakázky 
týkající se výrobků uvedených v příloze 
III;

Or. nl

Pozměňovací návrh 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 130 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných ústředními 
orgány státní správy a u veřejných soutěží 
na určitý výkon pořádaných takovými 
orgány; pokud jsou veřejné zakázky na 
dodávky zadávány veřejnými zadavateli, 
kteří působí v oblasti obrany, platí tato 
prahová hodnota pouze pro zakázky 
týkající se výrobků uvedených v příloze 
III;

(b) 195 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných ústředními 
orgány státní správy a u veřejných soutěží 
na určitý výkon pořádaných takovými 
orgány; pokud jsou veřejné zakázky na 
dodávky zadávány veřejnými zadavateli, 
kteří působí v oblasti obrany, platí tato 
prahová hodnota pouze pro zakázky 
týkající se výrobků uvedených v příloze 
III;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 200 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

(c) 400 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

Or. de

Odůvodnění

Nízká prahová hodnota není v souladu se záměrem napomáhat dosažení nejlepšího poměru 
kvality a ceny. Například při udělování zakázky na úklid budovy je běžnou praxí vydat výzvu k 
předložení nabídek na úklid velké kancelářské budovy společně s několika menšími budovami, 
aby se poměr kvality a ceny získal celkově. Aby veřejný zadavatel dosáhl dobrého 
ekonomického výsledku, zakázky budou tuto prahovou hodnotu pravidelně přesahovat.

Pozměňovací návrh 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 200 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

(c) 400 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 200 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

(c) 400 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

Or. nl

Pozměňovací návrh 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 200 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

(c) 300 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Pokud jde o ustanovení čl. 4 písm. c), 
členské státy se mohou rozhodnout 
nevyužít konkurenčních nabídkových 
řízení na úrovni EU v případě, že se 
hodnota zakázky pohybuje mezi 200 000 
EUR a 1 000 000 EUR.

Or. da
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Pozměňovací návrh 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spojeno se znovuzavedením rozlišování služeb na služby podle přílohy A a služby podle 
přílohy B.

Pozměňovací návrh 394
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 

(d) 1 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
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příloze XVI. příloze XVI.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upravuje prahové hodnoty pro sociální a jiné zvláštní služby tak, 
aby byly v souladu s hodnotou ve směrnici o veřejných službách, což je 1 000 000 EUR. Tato 
hodnota by měla být stejná, protože v obou případech se jedná o stejné služby. Toto opatření 
se zdá být vhodné rovněž z toho důvodu, že sociální služby jsou většinou poskytovány v rámci 
velmi malé místní oblasti a pro vnitřní trh mají malý význam.

Pozměňovací návrh 396
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

(d) 1 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené 
v příloze XVI.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

(d) 1 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

(d) 1 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

Or. nl

Pozměňovací návrh 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

(d) 1 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

(d) 1 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota pro sociální a jiné zvláštní služby by měla být srovnána s prahovými 
hodnotami směrnice o veřejných službách (čl. 12 písm. c) návrhu Komise), což je 1 000 000 
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EUR. Toto opatření se zdá být ještě více vhodné vzhledem k tomu, že sociální služby jsou 
obvykle poskytovány místně a jejich význam pro vnitřní trh je méně podstatný.

Pozměňovací návrh 401
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI části B.

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

(d) 1 000 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

Or. de

Odůvodnění

Prahové hodnoty ve směrnicích o veřejných zakázkách a o veřejných službách (ve druhém 
případě se jedná o čl. 12 písm. c) návrhu Komise) by měly být stejné, totiž 1 000 000, neboť v 
obou případech se jedná o tytéž služby a je žádoucí uplatňovat právní předpisy jednotně. Toto 
opatření se zdá být vhodné rovněž z toho důvodu, že sociální služby jsou většinou poskytovány 
v rámci velmi malé místní oblasti a pro vnitřní trh mají malý význam.

Pozměňovací návrh 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

(d) 750 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných neziskovými 
organizacemi občanské společnosti a u 
veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými organizacemi, i 
když jsou považovány za „veřejnoprávní 
subjekty“.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U zakázek na stavební práce, zboží a 
služby, jejichž hodnota nedosahuje těchto 
prahových hodnot, provádí členské státy 
vnitrostátní postupy pro otevřená řízení, 
které zajišťují dodržování zásad Smlouvy 
nebo zásad rovného přístupu, 
nediskriminace a transparentnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 406
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Veřejní zadavatelé mohou zadat 
zakázky na jednotlivé části, aniž použijí 
postupy stanovené v této směrnici, je-li 
odhadovaná hodnota bez DPH dotčené 
části nižší než 80 000 EUR v případě 
dodávek či služeb nebo 1 milion EUR 
v případě stavebních prací. Souhrnná 
hodnota částí zadaných takto bez použití 
této směrnice však nesmí překročit 20 % 
souhrnné hodnoty všech částí, do nichž 
byly zamýšlené stavební práce, zamýšlené 
nabytí podobných dodávek nebo 
zamýšlený nákup služeb rozděleny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako u návrh pozměňujícího článek 44 je třeba poukázat na to, že tato ustanovení 
vytvoří zbytečnou administrativní zátěž bez přidané hodnoty například pro malé a střední 
podniky.

Pozměňovací návrh 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Veřejní zadavatelé mohou zadat zakázky 
na jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná 
hodnota bez DPH dotčené části nižší než 
80 000 EUR v případě dodávek či služeb 

9. Veřejní zadavatelé mohou zadat zakázky 
na jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná 
hodnota bez DPH dotčené části nižší než 
160 000 EUR v případě dodávek či služeb 
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nebo 1 milion EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí zadaných 
takto bez použití této směrnice však nesmí 
překročit 20 % souhrnné hodnoty všech 
částí, do nichž byly zamýšlené stavební 
práce, zamýšlené nabytí podobných 
dodávek nebo zamýšlený nákup služeb 
rozděleny.

nebo 2 miliony EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí zadaných 
takto bez použití této směrnice však nesmí 
překročit 20 % souhrnné hodnoty všech 
částí, do nichž byly zamýšlené stavební 
práce, zamýšlené nabytí podobných 
dodávek nebo zamýšlený nákup služeb 
rozděleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Veřejní zadavatelé mohou zadat zakázky 
na jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná 
hodnota bez DPH dotčené části nižší než 
80 000 EUR v případě dodávek či služeb 
nebo 1 milion EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí zadaných 
takto bez použití této směrnice však nesmí 
překročit 20 % souhrnné hodnoty všech 
částí, do nichž byly zamýšlené stavební 
práce, zamýšlené nabytí podobných 
dodávek nebo zamýšlený nákup služeb 
rozděleny.

9. Veřejní zadavatelé mohou zadat zakázky 
na jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná 
hodnota bez DPH dotčené části nižší než 
120 000 EUR v případě dodávek či služeb 
nebo 1 500 000 EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí zadaných 
takto bez použití této směrnice však nesmí 
překročit 30 % souhrnné hodnoty všech 
částí, do nichž byly zamýšlené stavební 
práce, zamýšlené nabytí podobných 
dodávek nebo zamýšlený nákup služeb 
rozděleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé dva roky počínaje 30. červnem 2014 Každé dva roky počínaje 30. červnem 2014 
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Komise ověří, zda prahové hodnoty 
stanovené v čl. 4 písm. a), b) a c) 
odpovídají prahovým hodnotám 
stanoveným v Dohodě o veřejných 
zakázkách, a v případě nutnosti je upraví.

Komise ověří, zda prahové hodnoty 
stanovené v čl. 4 písm. a), b) a c) 
odpovídají prahovým hodnotám 
stanoveným v Dohodě o veřejných 
zakázkách, a v případě nutnosti je upraví.
Pokud je to možné, Komise zvýší prahové 
hodnoty, a v případě, že jsou stanoveny 
v Dohodě o veřejných zakázkách, určí 
jejich zvýšení v dalším kole jednání jako 
prioritu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 410
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to možné, Komise navíc zajistí 
správné uplatňování o zásady vzájemnosti, 
pokud jde o přístup třetích zemí 
k veřejným zakázkám.

Or. nl

Pozměňovací návrh 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Úpravy vztahující se na veřejné zakázky 

na služby
Zakázky, jejichž předmětem jsou služby 
uvedené v příloze XVI A se zadávají v 
souladu s články 39 až 69.
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Zakázky, jejichž předmětem jsou služby 
uvedené v příloze XVI B, se řídí výhradně 
článkem 40 a čl. 48 odst. 1.
Zakázky, jejichž předmětem jsou služby 
uvedené jak v příloze XVI A, tak služby 
uvedené v příloze XVI B, se zadávají v 
souladu s články 39 až 88, pokud je 
hodnota služeb uvedených v příloze XVI A 
vyšší než hodnota služeb uvedených v 
příloze XVI B. Pokud se nejedná o tento 
případ, zadávají se v souladu s článkem 
40 a čl. 48 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Znovuzavedení rozlišování služeb na služby podle přílohy A a služby podle přílohy B.

Pozměňovací návrh 412
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 7 – odstavce 1 a a 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky, jejichž hlavním účelem je 
umožnit veřejným zadavatelům poskytovat 
poštovní služby a jiné než poštovní služby.
Pro účely tohoto článku se rozumí:
„poštovními službami“: služby spočívající 
ve výběru, třídění, přepravě a dodávání 
poštovních zásilek. Tyto služby zahrnují 
služby spadající do oblasti všeobecných 
služeb i služby mimo oblast všeobecných 
služeb v souladu se směrnicí 97/67/ES; 
„jinými než poštovnímu službami“: služby 
poskytované v následujících oblastech:
(i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);



PE492.857v01-00 184/212 AM\908710CS.doc

CS

(ii) služby s přidanou hodnotou spojené s 
elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
(iii) služby týkající se poštovních zásilek 
nezahrnutých v písmenu a), jako je 
neadresná reklamní pošta;
(iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
(v) filatelistické služby;
(vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
s jinými nepoštovními funkcemi).

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na stav účinné hospodářské soutěže na trhu v odvětví poštovních služeb po 
zavedení pravidel EU zaměřených na liberalizaci tohoto odvětví by veřejné zakázky v této 
oblasti, které mají v první řadě veřejným zadavatelům umožnit vykonávat určitou činnost v 
odvětví poštovních služeb, měly být z oblasti působnosti této směrnice vyloučeny.

Pozměňovací návrh 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Vyloučení zboží spadajícího do režimu 

pevné ceny
Tato směrnice se nevztahuje na zakázky 
na dodávku zboží nebo na poskytování 
služeb, u kterých je zákonem stanovena 
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pevná cena.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Tato směrnice se nevztahuje na koncese 
na služby, jak jsou uvedeny v čl. 2 
odst. bod 11a) (nový).

Or. de

Pozměňovací návrh 415
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
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, jež jsou slučitelné se Smlouvou.

Or. de

Pozměňovací návrh 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz
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Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Zvláštní vyloučení v oblasti poštovních 

služeb
Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky, jejichž hlavním účelem je 
umožnit veřejným zadavatelům poskytovat 
poštovní služby a jiné než poštovní služby.
Pro účely tohoto článku se rozumí:
„poštovními službami“: služby spočívající 
ve výběru, třídění, přepravě a dodávání 
poštovních zásilek. Tyto služby zahrnují 
služby spadající do oblasti všeobecných 
služeb i služby mimo oblast všeobecných 
služeb v souladu se směrnicí 97/67/ES;
„jinými než poštovnímu službami“: služby 
poskytované v následujících oblastech:
(i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);
(ii) služby s přidanou hodnotou spojené s 
elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
(iii) služby týkající se poštovních zásilek 
nezahrnutých v písmenu a), jako je 
neadresná reklamní pošta;
(iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
(v) filatelistické služby;
(vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
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s jinými nepoštovními funkcemi).

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Zvláštní vyloučení v oblasti poštovních 

služeb
Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky, jejichž hlavním účelem je 
umožnit veřejným zadavatelům poskytovat 
poštovní služby a jiné než poštovní služby.
Pro účely tohoto článku se rozumí:
„poštovními službami“: služby spočívající 
ve výběru, třídění, přepravě a dodávání 
poštovních zásilek. Tyto služby zahrnují 
služby spadající do oblasti všeobecných 
služeb i služby mimo oblast všeobecných 
služeb v souladu se směrnicí 97/67/ES;
„jinými než poštovnímu službami“: služby 
poskytované v následujících oblastech:
(i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);
(ii) služby s přidanou hodnotou spojené s 
elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
(iii) služby týkající se poštovních zásilek 
nezahrnutých v písmenu a), jako je 
neadresná reklamní pošta;
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(iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
(v) filatelistické služby;
(vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
s jinými nepoštovními funkcemi).

Or. en

Odůvodnění

„Klasická směrnice“ by se neměla vztahovat na zakázky, které byly vyloučeny z oblasti 
působnosti směrnice o veřejných službách. S ohledem na stav účinné hospodářské soutěže na 
trhu v odvětví poštovních služeb po zavedení pravidel EU zaměřených na liberalizaci tohoto 
odvětví by veřejné zakázky v této oblasti, které mají v první řadě veřejným zadavatelům 
umožnit vykonávat určitou činnost v odvětví poštovních služeb, měly být z oblasti působnosti 
této směrnice vyloučeny.

Pozměňovací návrh 418
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) získání, tvorby, produkce nebo 
koprodukce programů určených pro 
audiovizuální mediální služby, které jsou 
zadávány subjekty rozhlasového a 
televizního vysílání, nebo zakázek na 
vysílací čas, které jsou zadávány 
poskytovatelům audiovizuálních 
mediálních služeb;

(b) získání, tvorby, produkce nebo 
koprodukce programů a souvisejících 
přípravných služeb určených pro 
audiovizuální mediální služby, které jsou 
zadávány subjekty rozhlasového a 
televizního vysílání, nebo zakázek na 
vysílací čas, které jsou zadávány 
poskytovatelům audiovizuálních 
mediálních služeb; mediální služby podle 
definice zahrnují veškerý přenos a šíření 
prostřednictvím jakékoli elektronické sítě;

Or. fr
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Odůvodnění

Tento odstavec byl přepsán tak, aby zohledňoval technologický pokrok v oblasti sdělovacích 
prostředků.

Pozměňovací návrh 419
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozhodčích a smírčích služeb; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozhodčích a smírčích služeb; (c) rozhodčích a smírčích služeb a 
kterýchkoli z následujících právních 
služeb: 
 (i) právního zastupování klienta 
v soudních řízeních před soudy, tribunály 
nebo orgány veřejné správy právním 
zástupcem ve smyslu článku 1 směrnice 
77/249/EHS;

(ii) služeb v oblasti ověřování dokumentů, 
které musí být poskytovány notářem; 
(iii) právních služeb poskytovaných 
správci nebo jmenovanými poručníky 
nebo jiných právních služeb, jejichž 
poskytovatelé byli stanoveni soudem nebo 
tribunálem daného členského státu; 
(iv) jiných právních služeb, jež jsou 
v daném členském státě spojeny 
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s výkonem veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozhodčích a smírčích služeb; (c) rozhodčích a smírčích služeb a činnosti 
osob zastávajících veřejný úřad, které 
mají být podle zákona nezávislé a 
nestranné, především notářů;

Or. de

Pozměňovací návrh 422
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozhodčích a smírčích služeb; (c) rozhodčích a smírčích služeb a 
právnických služeb ve formě právního 
zastupování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 423
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

„Služby soudního posouzení sporu“ jsou specifickým druhem smírčích služeb spojeným 
s využíváním mezinárodních smluvních podmínek FIDIC pro stavební a inženýrské práce 
přijaté Světovou bankou.

Pozměňovací návrh 424
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) rozhodčích a smírčích služeb; (c) rozhodčích a smírčích služeb, právních 
a notářských služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozhodčích a smírčích služeb; c) rozhodčích a smírčích služeb nebo 
činnosti veřejného činitele, který musí být 
nezávislý a nestranný;    

Or. pl

Pozměňovací návrh 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) kterýchkoli z následujících právních 
služeb:
(i) právního zastupování klienta 
v soudních řízeních před vnitrostátními 
soudy, tribunály nebo orgány veřejné 
správy členského státu právním 
zástupcem ve smyslu článku 1 směrnice 
77/249/EHS;
(ii) služeb v oblasti ověřování dokumentů, 
které musí být poskytovány notářem;
(iii) právních služeb poskytovaných 
správci nebo jmenovanými poručníky 
nebo jiných právních služeb, jejichž 
poskytovatelé byli stanoveni soudem nebo 
tribunálem daného členského státu;
(iv) jiných právních služeb, jež jsou 
v daném členském státě spojeny, i 
příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Or. en

Odůvodnění

Toto je kompromisní řešení, jehož účelem je nemuset znovu zavádět služby podle přílohy B.
Tento pozměňovací návrh představuje více výjimek z uplatňování směrnic, přičemž zachovává 
nový článek o sociálních a jiných službách, který je v rámci stejného výkonu rozšířen a jehož 
prahová hodnota je navíc zdvojnásobena.

Pozměňovací návrh 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) následujících právních služeb:
(i) právního zastupování klienta 
v právních řízeních před soudy nebo 
správními orgány právním zástupcem, jak 
je uvedeno v článku 1 směrnice 
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77/249/EHS;
(ii) ověřování dokumentů notářem;
(iii) právních služeb poskytovaných 
zmocněnci nebo oficiálně jmenovanými 
poručníky nebo jiných právních služeb, 
které jsou členskými státy umožněny u 
soudů; 
(iv) jiných právních služeb, které jsou 
v členských státech spojeny, byť pouze 
příležitostně, s výkonem povinností 
v oblasti veřejné správy.

Or. de

Odůvodnění

Zahrnutí práce notářů do oblasti působnosti směrnice by mělo vliv na pravomoc členských 
států udělovat notářům úlohu prosazovat právo, a bylo by tudíž nezbytné zakázat jim 
obchodní chování a stanovit právní předpisy týkající se plateb. V případě notářských služeb 
není možné předem dosáhnout cílů zadávacího zařízení, totiž soutěže týkající se nákladů a 
výkonu.

Pozměňovací návrh 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

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/ES27 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/ES27 a služeb centrálních bank a 
operací prováděných pomocí Evropského 
nástroje finanční stability nebo transakcí 
veřejných zadavatelů za účelem získání 
peněz či kapitálu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 429
Barbara Weiler

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/ES27 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/ES27, transakcí umožňujících 
veřejným zadavatelům získat peníze či 
kapitál, jakož i služeb centrálních bank a 
operací prováděných pomocí Evropského 
nástroje finanční stability;

Or. de

Pozměňovací návrh 430
Kerstin Westphal

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/ES27 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/ES27, transakcí umožňujících 
veřejným zadavatelům získat peníze či 
kapitál, jakož i služeb centrálních bank a 
operací prováděných pomocí Evropského 
nástroje finanční stability;

Or. de

Odůvodnění

Nyní místí orgány žádají o úvěrový návrh alespoň 20 bank, aniž by to představovalo jakékoli 
komplikace. Pokud se po bankách bude požadovat, aby zachovaly své podmínky po relativně 
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dlouhou dobu – kdežto dosud tak činily jen po několik hodin – aniž by se mohly odpovídajícím 
způsobem refinancovat, musely by se v budoucnu tzv. „swaptions“ vypočítávat pro okamžik 
poskytnutí úvěru. Náklady s tím spojené převyšují stávající podmínky úvěrů pro místní správu 
a výrazně navýší náklady na financování veřejných orgánů.

Pozměňovací návrh 431
Heide Rühle

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/ES27 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/ES27, transakcí umožňujících 
veřejným zadavatelům získat peníze či 
kapitál, služeb centrálních bank a operací 
prováděných pomocí Evropského nástroje 
finanční stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Peter Simon

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/ES27 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/ES27 a služeb centrálních bank a 
operací prováděných pomocí Evropského 
nástroje finanční stability a transakcí 
umožňujících veřejným zadavatelům 
získat peníze či kapitál;
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Or. de

Pozměňovací návrh 433
Jürgen Creutzmann

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/ES27 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/ES27, transakcí umožňujících 
veřejným zadavatelům získat peníze či 
kapitál, jakož i služeb centrálních bank a 
operací prováděných pomocí Evropského 
nástroje finanční stability;

Or. de

Odůvodnění

Požadavek vydat výzvu k předložení nabídek v případě veřejných úvěrů by způsobil, že 
postupy veřejného financování budou méně praktické, a podstatně by zvýšil jejich náklady.
Výjimka pro finanční služby by se tedy měla vztahovat i na investice a financování.

Pozměňovací návrh 434
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 10 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) civilní ochrany, řešení mimořádných 
situací a každodenního zajištění prevence 
nebezpečí;

Or. de



AM\908710CS.doc 197/212 PE492.857v01-00

CS

Pozměňovací návrh 435
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 10 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) finančních transakcí za účelem 
získání financí či kapitálu, investic nebo 
financování projektů veřejných zakázek; 

Or. de

Pozměňovací návrh 436
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 10 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) transakcí provedených veřejnými 
zadavateli za účelem získání peněz či 
kapitálu;

Or. fr

Odůvodnění

Odstranění výjimky udělené organům veřejného sektoru pro refinancování ve formě půjček by 
vedlo k nejistotě, následkem čehož by vzrostly sazby a zakázky na financování, na které se 
vztahuje výjimka by získaly nespravedlivou výhodu.

Pozměňovací návrh 437
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 10 – bod 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) zakázek, které mají být zadány na 
základě zvláštních nebo výlučných 
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v souladu se Smlouvami EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 438
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) pracovních smluv; (e) pracovních smluv včetně přeložení 
dočasného personálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) pracovních smluv; (e) pracovních smluv a ustanovení 
ohledně povinného sociálního 
zabezpečení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 440
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) pracovních smluv; (e) pracovních smluv nebo kolektivních 
dohod, které přispívají ke zlepšení 
pracovních podmínek a podmínek 
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zaměstnání;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je řešit obavy způsobené rozsudkem Evropského 
soudního dvora ve věci Komise v. Německo C-271/08. Navrhovaný text je založen na odstavci 
59 věci Albany 67/97 a jeho cílem je vyloučit kolektivní dohody, které přispívají ke zlepšení 
pracovních podmínek a podmínek zaměstnání, mimo jiné dohody týkající doplňkových 
penzijních systémů a pojištění atd.

Pozměňovací návrh 441
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) zakázek v oblasti služeb obecného 
hospodářského zájmu, které zajišťují 
soulad s právními předpisy EU a které 
jsou uděleny na základě otevřeného, 
transparentního a nediskriminačního 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) civilní ochrany, řešení mimořádných 
situací a každodenního zajištění prevence 
nebezpečí;

Or. de
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Odůvodnění

U zadávání zakázek v oblasti civilní ochrany a řešení mimořádných situací by rozhodujícím 
faktorem neměla být kritéria jako poměr kvality a ceny. Toto se vztahuje zejména na 
záchranné práce při mimořádných situacích, které by tudíž měly být oddělené od sanitních 
služeb. Záchranné práce při mimořádných situacích vyžadují mnoho neplacených pomocníků, 
především ve venkovských společenstvích, a uplatňování právních předpisů v oblasti zadávání 
veřejných zakázek by ohrozilo tento systém založený na dobrovolnosti.

Pozměňovací návrh 443
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) civilní ochrany, připravenosti na 
mimořádné události a pohotovostních 
lékařských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) civilní ochrany, řešení mimořádných 
situací a každodenního zajištění prevence 
nebezpečí;

Or. de

Odůvodnění

Tyto oblasti zahrnují zejména záchranné práce při mimořádných situacích, které jsou součástí 
každodenního zajištění prevence nebezpečí a měly by být definovány odděleně od sanitních 
služeb. Pro zajištění kvalitní civilní ochrany a řešení mimořádných situací jako součásti 
každodenního zajištění prevence nebezpečí v zájmu široké veřejnosti by mělo být dostatečné 
provádění zásad primárního práva.
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Pozměňovací návrh 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) hotelových a restauračních služeb 
s referenčními čísly CPV od 55100000-1 
do 55524000-9 a od 98340000-8 do 
98341100-6, za předpokladu, že tyto 
služby mohou být poskytnuty pouze 
hospodářskými subjekty nacházejícími se 
v konkrétním regionu.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) veřejných zakázek na služby zadávané 
veřejným zadavatelem 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. de

Odůvodnění

Evropské Smlouvy výslovně zmocňují členské státy převádět výlučná práva. To by se mělo 
odrážet v ustanoveních týkajících se zadávání veřejných zakázek.
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Pozměňovací návrh 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pouze články 40, 41 a 48 této směrnice se 
vztahují na veřejné zakázky na služby, 
které se týkají:
(a) podpůrných a vedlejších dopravních 
služeb;
(b) právního poradenství;
(c) služeb v oblasti úklidu budov;
(d) pozemní přepravy včetně přepravy 
pancéřovými vozy a kurýrních služeb
(e) vyšetřovacích a bezpečnostních služeb.

Or. de

Odůvodnění

Myšlenka rozlišování služeb na služby podle přílohy A a služby podle přílohy B by měla být 
zachována, neboť zrušení tohoto rozlišení by v praxi podstatně navýšilo administrativní zátěž.
Navíc, pokud jde o to, aby se dosáhlo dalšího procesního zjednodušení, mělo by být více 
služeb, které jsou nyní zákonem definovány jako služby podle přílohy A, klasifikováno jako 
služby podle přílohy B.

Pozměňovací návrh 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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Smlouvou o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky na služby zadávané na základě 
výlučného práva: 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 
vydaných právních a správních předpisů,
které jsou slučitelné se Smlouvou.

Or. de

Odůvodnění

Stávající směrnice 2004/18 vylučuje zakázky na veřejné dodávky založené na výlučném právu 
stanovených (vydanými) právními předpisy nebo správními ustanoveními, které jsou v souladu 
se Smlouvou. Tato výlučná práva odpovídají možnosti dané členským států EU Smlouvou EU 
udělovat takováto výlučná práva

Pozměňovací návrh 450
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

civilní ochrany, řešení mimořádných 
situací a každodenního zajištění prevence 
nebezpečí;

Or. de
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Odůvodnění

Odvracení nebezpečí, například prostřednictvím služeb v oblastech řešení mimořádných 
situací a záchranných prací při mimořádných situacích, je jedním z úkolů služeb zajištění 
prevence nebezpečí, jejichž činnost musí být organizována veřejnými orgány.

Pozměňovací návrh 451
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Audiovizuální mediální služby uvedené v 
prvním pododstavci písm. b) zahrnuje 
jakýkoli přenos a šíření prostřednictvím 
jakékoli elektronické sítě.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 10 odst. 1 písm. d.

Pozměňovací návrh 452
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
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 
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Smlouvou.

Or. en

Odůvodnění

Znovuzavedení článku 18 stávající směrnice 2004/18/ES. Tento článek je důležitý pro 
provozování služeb obecného hospodářského zájmu, jelikož vyjímá veřejné zakázky, které jsou 
založeny na výlučném právu zakotveném v právních nebo správních předpisech slučitelných 
se Smlouvou. Evropský soudní dvůr toto ustanovení použil v rozhodnutí ve věci C-360/96.

Pozměňovací návrh 453
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b
Zvláštní režimy pro poskytování služeb 

obecného zájmu
Tato směrnice se neuplatní u osvědčených 
postupů v členských státech, které 
vycházejí z toho, že si uživatel u služeb 
obecného zájmu svobodně vybírá z 
poskytovatelů služeb (např. systém 
poukázek, model svobodného výběru, 
trojstranný vztah), jakož i ze zásady, že 
všem poskytovatelům služeb, kteří jsou 
schopni plnit podmínky předem stanovené 
právními předpisy, je bez ohledu na jejich 
právní formu umožněno poskytovat 
služby, pokud se zohlední obecné zásady 
Smlouvy týkající se rovného zacházení, 
transparentnosti a nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Článek 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10c
Koncese na služby

Aniž je dotčeno použití předpisů podle 
článku 10a, nevztahuje se tato směrnice 
na koncese na služby, jak jsou vymezeny 
v čl. 2 odst. 23 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Anna Hedh

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
[...]

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zavedení kompletně veřejné struktury 
řízení služeb obecného hospodářského 
zájmu nebo sociálních služeb by mělo být 
výsadou orgánů veřejné správy spadající 
do oblasti výlučné pravomoci členských 
států. 
Zakázka zadaná veřejným zadavatelem jiné 
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právnické osobě spadá mimo oblast 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
splněny následující kumulativní podmínky:

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Philippe Juvin

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;

(a) veřejný zadavatel ovládá dotyčnou 
právnickou osobu stejně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, tj. má 
rozhodující vliv na strategické cíle i 
významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby. S cílem určit, zda je takové 
ovládání vykonáváno, lze vzít v úvahu 
také faktory, jako je míra zastoupení ve 
správních, řídících nebo dozorčích 
orgánech, stanovy nebo vlastnické 
uspořádání;

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění kritérií, která jsou využívána pro stanovení interních zakázek a která odůvodňují 
vyloučení takových zakázek z oblasti působnosti směrnice. Pojem „stejné ovládání“ je převzat 
z judikatury ESD a posiluje kritérium týkající se ovládání vykonávaného zadavatelem nad 
ovládanou osobou. Pojem „stejné ovládání“ je rovněž objasněn převzetím prvků nařízení 
(ES) č. 1370/2007 (veřejná osobní doprava) s cílem usnadnit určení případů, kdy je takové 
ovládání vykonáváno.

Pozměňovací návrh 458
Marc Tarabella

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

Pozměňovací návrh 459
Heide Rühle

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, které jsou předmětem zakázky, je 
vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané tímto veřejným zadavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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, které jsou určeny v rámci zakázky,
je vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané tímto veřejným zadavatelem;

Or. de
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Odůvodnění

V případě komunálních podniků s sebou sloučení činností z různých odvětví do jedné společné 
holdingové struktury nese zásadní synergie, jež by neměly být vyloučeny právními předpisy o 
zadávání veřejných zakázek. Obrat důležitý pro uplatnění kritéria materiality by tudíž měl být 
omezen na činnosti, které jsou předmětem zakázky.

Pozměňovací návrh 461
Barbara Weiler

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 85 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 462
Wim van de Camp

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) většina činností této právnické osoby je 
vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmž veřejným zadavatelem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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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) právnická osoba pracuje hlavně pro 
ovládajícího veřejného zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmž 
veřejným zadavatelem. Tato právnická 
osoba by měla být považována za pracující 
hlavně pro veřejného zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmž 
veřejným zadavatelem, pokud je pro něj 
vykonáváno alespoň 90 % jejích činností, 
které jsou určeny v rámci zakázky;

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh slučuje judikaturu Soudního dvora ve věci C-107/98 s doložku „safe harbour“, 
která zavádí vyvratitelnou domněnku, pokud jde o existenci interní činnosti.

Pozměňovací návrh 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 465
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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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 90 % průměrného celkového 
obratu této právnické osoby vzniká na 
základě činností vykonávaných pro 
ovládajícího veřejného zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmž 
veřejným zadavatelem;

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění kritérií pro stanovení toho, co znamená „interní“: fráze „90 % činností“ vyjasňuje 
jeden z termínů používaných v judikatuře („většina činností“), ale ne ten druhý, tento návrh 
proto obsahuje frázi „90 % obratu“.

Pozměňovací návrh 466
Peter Simon

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, které jsou určeny v rámci zakázky,
je vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané tímto veřejným zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

(b) podstatná část činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
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právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace odráží rozhodnutí Soudního dvora EU.

Pozměňovací návrh 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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 100 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

Or. it


