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Pozměňovací návrh 469
Cristian Silviu Buşoi

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) veškeré činnosti této právnické osoby 
jsou vykonávány pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění hospodářské soutěže by měla být tato výjimka omezena na minimum. Mělo 
by být proto stanoveno, že pro ovládajícího veřejného zadavatele by měly být vykonávány 
veškeré činnosti právnické osoby, tj. 100 % činností.

Pozměňovací návrh 470
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Netransparentní působení orgánu veřejné správy přímo či nepřímo na trhu vytváří nekalou 
soutěž. Výjimka z pravidel hospodářské soutěže by měla být omezena na zakázky zadávané 
orgánům veřejné správ, které jsou zcela ovládány veřejným zadavatelem, a v těchto 
subjektech by neměl mít účast žádný soukromý subjekt. Tato směrnice je příležitostí objasnit 
a zjednodušit pravidla, která zaručují nejlepší využití veřejných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 471
Riikka Manner

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) veškeré činnosti této právnické osoby 
jsou vykonávány pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Komise může být subjekt veřejného sektoru pověřen zakázkou přímo svým 
ovládajícím subjektem veřejného sektoru a následně realizovat 10 % své činnosti na trhu. 
Těchto 10 % může samozřejmě představovat miliony eur, které by výrazně narušily 
hospodářskou soutěž v mnoha podnikatelských oblastech. Pokud subjekt veřejného sektoru 
může prodávat služby a produkty na stejném konkurenčním trhu jako soukromé subjekty, 
nejedná se o žádné rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 472
Toine Manders

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 50 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 473
Françoise Castex

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 474
Christel Schaldemose

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 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem. V případě spaloven odpadů 
je tento minimální limit stanoven na 
50 %.

Or. da

Pozměňovací návrh 475
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Netransparentní působení orgánu veřejné správy přímo či nepřímo na trhu vytváří nekalou 
soutěž. Výjimka z pravidel hospodářské soutěže by měla být omezena na zakázky zadávané 
orgánům veřejné správ, které jsou zcela ovládány veřejným zadavatelem, a v těchto 
subjektech by neměl mít účast žádný soukromý subjekt. Tato směrnice je příležitostí objasnit 
a zjednodušit pravidla, která zaručují nejlepší využití veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh 476
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou forem 
účasti soukromého subjektu stanovených 
zákonem.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě má 
soukromý subjekt pouze pasivní účast, 
tj. nemá možnost ovlivnit její provozní 
činnost.

Or. de
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Odůvodnění

Toto vyloučení by se mělo vztahovat pouze na „aktivní“ účast soukromého subjektu 
v ovládané právnické osobě, jež umožňuje ovlivňovat provozní rozhodnutí. Pozměňovací 
návrh umožní prostou kapitálovou účast v právnické osobě, jako např. tiché společnictví, aniž 
by byla dotčena výjimka pro interní konstelace. Musí být ponechán prostor pro prostou 
kapitálovou účast tak, aby místní zastupitelstva mohla nabídnout služby za cenu dostupnou 
pro občany.

Pozměňovací návrh 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, pokud to není 
v příslušných členských státech právním 
požadavkem.

Or. de

Odůvodnění

V důsledku historického vývoje a zavedených struktur je v některých členských státech účast 
soukromého subjektu právním požadavkem. Tyto formy spolupráce by měly zůstat zachovány, 
ale jakákoli jiná účast soukromého subjektu by měla být v souladu s příslušnou judikaturou 
Soudního dvora vyloučena.

Pozměňovací návrh 479
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl
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Pozměňovací návrh 480
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě nepřesahuje
účast soukromého subjektu 50 % akcií 
s hlasovacím právem.

Or. en

Odůvodnění

Soukromí investoři mohou ovlivnit rozhodnutí vedení pouze v případě, pokud drží více než 
50 % akcií s hlasovacím právem ovládané právnické osoby. Pozměňovací návrh má umožnit 
pouhou kapitálovou účast, aniž by byla dotčena výjimka z interního zadávání zakázek 
a horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 481
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

Pozměňovací návrh 482
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – bod ii (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

Pozměňovací návrh 483
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

První pododstavec písm. a) je dostatečně jasný a opakování není nutné.

Pozměňovací návrh 484
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 

vypouští se
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rozhodující vliv na strategické cíle i 
významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

Or. nl

Pozměňovací návrh 485
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Objasnění článku. Viz pozměňovací návrh k čl. 11 odst. 1 písm. a). 

Pozměňovací návrh 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

S cílem dosáhnout deklarovaný cíl zjednodušení právních předpisů by mělo být zamezeno 
nadměrným vysvětlením v právním textu a tato vysvětlení by měla být místo toho poskytnuta 
v samostatných pokynech. Tato část by měla být proto vypuštěna. Vysvětlení, které přesahuje 
rámec příslušné judikatury Soudního dvora, je zde nevhodné.

Pozměňovací návrh 487
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 488
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Netransparentní působení orgánu veřejné správy přímo či nepřímo na trhu vytváří nekalou 
soutěž. Výjimka z pravidel hospodářské soutěže by měla být omezena na zakázky zadávané 
orgánům veřejné správ, které jsou zcela ovládány veřejným zadavatelem, a v těchto 
subjektech by neměl mít účast žádný soukromý subjekt. Tato směrnice je příležitostí objasnit 
a zjednodušit pravidla, která zaručují nejlepší využití veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 490
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle i 
významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby. Výše uvedené podmínky jsou 
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osoby. splněny, když veřejný zadavatel zadá 
veřejnou zakázku právnické osobě, kterou 
ovládá společně s jinými veřejnými 
zadavateli.

Or. de

Pozměňovací návrh 491
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření interní výjimky by mělo být omezeno na minimum. Tato reverzní interní výjimka je 
nepřiměřené rozšíření rozhodnutí ESD v případě Teckal a měla by být proto odstraněna.

Pozměňovací návrh 492
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané stejným veřejným 

vypouští se
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zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

Or. en

Odůvodnění

Netransparentní působení orgánu veřejné správy přímo či nepřímo na trhu vytváří nekalou 
soutěž. Výjimka z pravidel hospodářské soutěže by měla být omezena na zakázky zadávané 
orgánům veřejné správ, které jsou zcela ovládány veřejným zadavatelem, a v těchto 
subjektech by neměl mít účast žádný soukromý subjekt. Tato směrnice je příležitostí objasnit 
a zjednodušit pravidla, která zaručují nejlepší využití veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh 493
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. (Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Týká se pouze německého znění.

Pozměňovací návrh 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 

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

ovládajícímu subjektu či svým ovládajícím 
subjektům nebo jiné právnické osobě 
ovládané stejným veřejným zadavatelem, 
pokud v právnické osobě, jíž je veřejná 
zakázka zadána, má soukromý subjekt
pouze pasivní účast.

Or. de

Odůvodnění

Je potřeba rovněž upravit případy, kdy veřejné zakázky plní společně několik veřejných 
zadavatelů.

Pozměňovací návrh 497
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 498
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 

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

zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nepřesahuje 
účast soukromého subjektu 50 % akcií 
s hlasovacím právem.

Or. en

Odůvodnění

Soukromí investoři mohou ovlivnit rozhodnutí vedení pouze v případě, pokud drží více než 
50 % akcií s hlasovacím právem ovládané právnické osoby. Pozměňovací návrh má umožnit 
pouhou kapitálovou účast, aniž by byla dotčena výjimka z interního zadávání zakázek 
a horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 499
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky;
b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;
c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.
Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé společně ovládají 
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právnickou osobu, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:
a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,
d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

Or. de

Pozměňovací návrh 500
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky;
b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;
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c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.
Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé společně ovládají 
právnickou osobu, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:
a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,
d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Netransparentní působení orgánu veřejné správy přímo či nepřímo na trhu vytváří nekalou 
soutěž. Výjimka z pravidel hospodářské soutěže by měla být omezena na zakázky zadávané 
orgánům veřejné správ, které jsou zcela ovládány veřejným zadavatelem, a v těchto 
subjektech by neměl mít účast žádný soukromý subjekt. Tato směrnice je příležitostí objasnit 
a zjednodušit pravidla, která zaručují nejlepší využití veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh 501
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku bez 
použití této směrnice právnické osobě, 

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

osobě, kterou ovládá společně s jinými 
veřejnými zadavateli, pokud jsou splněny 
následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Odůvodnění

Toto znění navrhuje, aby veřejní zadavatelé mohli rozhodnout, zda směrnici uplatní či nikoli. 
Musí být jasně stanoveno, že uvedené případy nespadají do oblasti působnosti směrnice. 

Pozměňovací návrh 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Ve svých usneseních ze dne 10. května 2010 a 5. října 2011 zastává Parlament názor, že na 
spolupráci v rámci veřejného sektoru by se pravidla pro zadávání veřejných zakázek neměla 
vztahovat za předpokladu, že účelem daného partnerství je mimo jiné plnění úkolu ve 
veřejném zájmu uloženého všem dotčeným orgánům veřejné správy.

Pozměňovací návrh 505
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu stejně, jako ovládají 
vlastní organizační složky, tj. uplatňují 
rozhodující vliv na strategické cíle 
a 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, související pokyny ve 
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stanovách nebo vlastnické uspořádání;

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění kritérií, která jsou využívána pro stanovení společných interních činností 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 
veřejným zadavatelem nad ovládanou osobou. Pojem „stejné ovládání“ je rovněž objasněn 
převzetím prvků nařízení (ES) č. 1370/2007 (veřejná osobní doprava) s cílem usnadnit 
identifikaci případů, kdy je takové ovládání vykonáváno.

Pozměňovací návrh 506
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 507
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



AM\908711CS.doc 23/152 PE492.858v01-00

CS

Pozměňovací návrh 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Spojení činností v různých odvětvích do společné holdingové struktury nabízí významné 
synergie pro komunální podniky, a tyto synergie by neměly být ohroženy právními předpisy 
o zadávání veřejných zakázek. Obrat považovaný za relevantní pro uplatnění kritéria 
nezbytnosti by proto měl být omezen na činnosti, které jsou předmětem zakázky.

Pozměňovací návrh 509
Barbara Weiler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) alespoň 85 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. de

Pozměňovací návrh 510
Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) většina činností této právnické osoby je 
vykonávána pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. nl

Pozměňovací návrh 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) právnická osoba v zásadě vykonává 
činnost pro ovládající veřejné zadavatele 
nebo pro jiné právnické osoby ovládané 
týmiž veřejnými zadavateli. Předpokládá 
se, že právnická osoba vykonává 
v podstatě činnost pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli, 
přičemž alespoň 90 % svých činností, 
které jsou předmětem zakázky, vykonává 
pro tuto právnickou osobu nebo tyto 
právnické osoby;

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh slučuje judikaturu Soudního dvora ve věci C-107/98 s doložku „safe harbour“,  
která zavádí vyvratitelnou domněnku, kdy se jedná o interní činnost.

Pozměňovací návrh 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) alespoň 90 % průměrného celkového 
obratu této právnické osoby je vytvářeno 
prostřednictvím činností vykonávaných
pro ovládající veřejné zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmiž 
veřejnými zadavateli;

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění kritérií, která jsou využívána pro stanovení společných interních činností a která 
odůvodňují vyloučení takových zakázek z oblasti působnosti směrnice. Slovní spojení „90 % 
činností“ objasňuje jeden z pojmů použitých v judikatuře („většina činností“), ale ne jiný, 
proto by měl návrh obsahovat slovní spojení „90 % obratu“.

Pozměňovací návrh 514
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) podstatná část činností této právnické 
osoby je vykonávána pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace odráží rozhodnutí Soudního dvora EU. 

Pozměňovací návrh 516
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) veškeré činnosti této právnické osoby 
jsou vykonávány pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění hospodářské soutěže by měla být tato výjimka omezena na minimum. Mělo 
by být proto stanoveno, že pro ovládajícího veřejného zadavatele by měly být vykonávány 
veškeré činnosti právnické osoby, tj. 100 % činností.   

Pozměňovací návrh 517
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) veškeré činnosti této právnické osoby 
jsou vykonávány pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Komise může být subjekt veřejného sektoru pověřen zakázkou přímo svým 
ovládajícím subjektem veřejného sektoru a následně realizovat 10 % své činnosti na trhu. 
Těchto 10 % může samozřejmě představovat miliony eur, které by výrazně narušily 
hospodářskou soutěž v mnoha podnikatelských oblastech. Pokud subjekt veřejného sektoru 
může prodávat služby a produkty na stejném konkurenčním trhu jako soukromé subjekty, 
nejedná se o žádné rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 518
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 

b) alespoň 50 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
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ovládané týmiž veřejnými zadavateli; ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. nl

Pozměňovací návrh 519
Françoise Castex

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno jménem ovládajících 
veřejných zadavatelů nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 520
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou forem 
účasti soukromého subjektu stanovených 
zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě má
soukromý subjekt pouze pasivní účast, tj. 
nemá možnost ovlivnit její provozní 
činnost.

Or. de

Odůvodnění

Dlouhodobá spolupráce mezi veřejnými zadavateli a soukromými subjekty by neměla být 
oslabována právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 522
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, pokud to není 
v příslušných členských státech právním 
požadavkem. 

Or. de
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Odůvodnění

V důsledku historického vývoje a zavedených struktur je v některých členských státech účast 
soukromého subjektu právním požadavkem. Tyto formy spolupráce by měly zůstat zachovány, 
ale jakákoli jiná účast soukromého subjektu by měla být v souladu s příslušnou judikaturou 
Soudního dvora vyloučena. 

Pozměňovací návrh 524
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) v ovládané právnické osobě nepřesahuje
účast soukromého subjektu 50 % akcií 
s hlasovacím právem.

Or. en

Odůvodnění

Soukromí investoři mohou ovlivnit rozhodnutí vedení pouze v případě, pokud drží více než 50 
% akcií s hlasovacím právem ovládané právnické osoby. Pozměňovací návrh má umožnit 
pouhou kapitálovou účast, aniž by byla dotčena výjimka z interního zadávání zakázek a 
horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 525
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
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b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,
d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,
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d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

Or. de

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh autorů k čl. 11 odst. 3 písm. a). 

Pozměňovací návrh 527
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,
d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 528
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby,
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,
d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli žádný zisk kromě úhrady 
skutečných nákladů.

Or. de

Pozměňovací návrh 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 530
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 532
Françoise Castex

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 

vypouští se
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orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dceřiné společnosti jsou často zakládány s cílem sledovat zájmy, které přesahují zájmy 
ovládajícího subjektu. Mělo by proto být postačující, aby zájmy nebyly v protikladu.

Pozměňovací návrh 535
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Françoise Castex

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 537
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) ovládané právnické osobě plyne
z veřejných zakázek s těmito veřejnými 
zadavateli pouze úhrada skutečných 
nákladů a prostředky nezbytné pro 
investování do rozvoje dalších kvalitních 
služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 538
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo více 
veřejnými zadavateli není považována za 
veřejnou zakázku ve smyslu čl. 2 bodu 7
této směrnice, a spadá tudíž mimo oblast 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
splněny následující kumulativní podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 540
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými a) účelem partnerství je plnění úkolu



PE492.858v01-00 38/152 AM\908711CS.doc

CS

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

veřejné služby uloženého všem 
zúčastněným orgánům veřejné správy, 
nebo plnění doplňkového úkolu 
nezbytného pro plnění úkolu veřejné 
služby uloženého všem orgánům veřejné 
správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) účelem partnerství je plnění úkolu
veřejné služby ve veřejném zájmu 
uloženého orgánům veřejné správy, nebo 
provádění pomocných nákupních činností 
ve smyslu čl. 2 bodu 17, jež jsou nezbytné 
pro plnění úkolu veřejné služby ve 
veřejném zájmu.
Sdílení úkolů existuje i v případě, kdy je 
obec povinna pouze uhradit platbu, a to za 
předpokladu, že obec může na základě 
spolupráce plnit své povinnosti 
hospodárněji nebo účinněji;

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise neobjasňuje otázku, co se rozumí pojmem „skutečná spolupráce“. Mělo by být 
nicméně objasněno, že se musí jednat o úkol veřejné služby uložený veřejným zadavatelům. 
Musí se to týkat rovněž pomocných nákupních činností (IT, infrastruktura atd.), jež jsou 
nezbytné pro to, aby veřejní zadavatelé mohli plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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



AM\908711CS.doc 39/152 PE492.858v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 543
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 544
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou spolupráci, 
která je zaměřena na výkon úkolů veřejné 
služby společně nebo pro sebe navzájem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 545
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli jednajícími jako 
příslušný orgán skutečnou spolupráci 
s cílem společně zajistit organizaci stejné
veřejné služby;

Or. en

Odůvodnění

Objasnění vymezení horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 546
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. nl

Pozměňovací návrh 548
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) dohoda se řídí pouze ohledy veřejného 
zájmu; do toho spadají i podřízené 
pomocné služby, které jsou nezbytné pro 
plnění služeb ve veřejném zájmu;

Or. de

Odůvodnění

Omezení na služby ve veřejném zájmu v souladu s judikaturou Soudního dvora ve věci C-
480/06 by mělo rovněž zahrnovat vnitřní pomocné služby, které používá veřejný zadavatel 
s cílem zaručit účinnost svých služeb a vlastní administrativní struktury a zajistit plnění úkolů 
požadovaných zákonem, a které nejsou prováděny pro třetí strany.

Pozměňovací návrh 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

b) tento úkol plní výhradně dotčené 
orgány veřejné správy bez zapojení 
aktivního soukromého kapitálu;

Or. de

Odůvodnění

Veřejný zájem je přirozeně ústředním bodem dohody. Odkaz na zákaz aktivního soukromého 
kapitálu je nicméně konkrétnější.

Pozměňovací návrh 551
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem a služby 
a potřebné pomocné služby se k tomu 
vztahují; 

Or. de

Pozměňovací návrh 552
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem a není 
zaměřena na trh;

Or. en
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Odůvodnění

Takové dohody by měly být vyloučeny z oblasti působnosti směrnice pouze v případě, že 
nejsou zaměřeny na trh. Jinak by tím byla omezena hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh 553
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 554
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mnohé tyto subjekty vytvořené orgány veřejné správy provozují obchodní dceřiné společností, 
které vykonávají celou řadu služeb jak pro místní orgány, tak pro přidružené subjekty, a jiné 
organizace, v případě, že je třeba předejít selhání trhu.

Pozměňovací návrh 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto kritérium přesahuje podmínky stanovené v judikatuře Soudního dvora ve věci 
„'Stadtreinigung Hamburg“ (C-480/06). Přijetí 10% kritéria většiny činností (90 %) zakládá 
nepřípustnou analogii s interní judikaturou, kterou Soudní dvůr nevyvodil. Znění převzaté 
z právních předpisů o státní podpoře zde není na místě.

Pozměňovací návrh 557
Peter Simon

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

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 558
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zúčastněné orgány veřejné správy
neuskutečňují na volném trhu více než 
20 % obratu z činností, které jsou 
předmětem zakázky;

Or. en

Odůvodnění

Toto objasnění je nezbytné, aby nevznikaly právní spory. 

Pozměňovací návrh 559
Barbara Weiler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
15 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

Or. de
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Pozměňovací návrh 560
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu žádnou 
činnost;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k odstavcům 1 a 3. 

Pozměňovací návrh 561
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu žádný obrat
z činností, které jsou relevantní v kontextu 
dohody;

Or. en

Odůvodnění

Podle tohoto návrhu může být subjekt veřejného sektoru pověřen zakázkou přímo jiným 
orgánem veřejné správy a následně realizovat 10 % své činnosti na trhu. Těchto 10 % může 
samozřejmě představovat miliony eur, které by výrazně narušily hospodářskou soutěž v 
mnoha podnikatelských oblastech. Pokud subjekt veřejného sektoru může prodávat služby a 
produkty na stejném konkurenčním trhu jako soukromé subjekty, nejedná se o žádné rovné 
podmínky.
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Pozměňovací návrh 562
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto kritérium přesahuje podmínky stanovené v judikatuře Soudního dvora ve věci 
„'Stadtreinigung Hamburg“ (C-480/06). Spolupráce mezi obcemi se nezaměřuje pouze na 
úhradu nákladů. Zákaz finančních převodů příliš neodpovídá skutečné praxi a přesahuje 
příslušnou judikaturu Soudního dvora; měl by být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 564
Wim van de Camp

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

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 565
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 566
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto kritérium přesahuje podmínky stanovené v judikatuře Soudního dvora ve věci 
„'Stadtreinigung Hamburg“ (C-480/06). Zavádí se nepřípustná analogie s interní 
judikaturou, která se nehodí na spolupráci mezi obcemi.

Pozměňovací návrh 569
Heide Rühle

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

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

e) tento úkol plní výhradně dotčené 
orgány veřejné správy bez účasti 
soukromé strany s výjimkou veřejných 
zadavatelů zúčastněných na spolupráci 
jako veřejný subjekt ve smyslu čl. 2 bodu 6 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt, pokud to není v příslušných 
členských státech právním požadavkem. 

Or. de

Odůvodnění

V důsledku historického vývoje a zavedených struktur je v některých členských státech účast 
soukromého subjektu právním požadavkem. Tyto formy spolupráce by měly zůstat zachovány, 
ale jakákoli jiná účast soukromého subjektu by měla být v souladu s příslušnou judikaturou 
Soudního dvora vyloučena. 

Pozměňovací návrh 571
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nepřesahuje účast soukromého 
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subjekt. subjektu 50 % akcií s hlasovacím právem.

Or. en

Odůvodnění

Soukromí investoři mohou ovlivnit rozhodnutí vedení pouze v případě, pokud drží více než 
50 % akcií s hlasovacím právem ovládané právnické osoby. Pozměňovací návrh má umožnit 
pouhou kapitálovou účast, aniž by byla dotčena výjimka z interního zadávání zakázek 
a horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 572
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tato směrnice se nevztahuje na 
dohody uzavřené mezi různými veřejnými 
zadavateli nebo skupinami veřejných 
zadavatelů, které v rámci vnitřní 
organizace členského státu zajišťují 
přenos pravomocí mezi stranami s 
ohledem na plnění úkolu veřejné služby.
V žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

Or. fr

Odůvodnění

Výslovné vynětí horizontální spolupráce (čl. 11 odst. 4) vyvolává pochyby o statutu převodu 
pravomocí mezi orgány veřejné správy („interkomunalita“ podle francouzského práva), jež 
nejsou předmětem výslovného vynětí. Navrhuje se proto nový odstavec, který by převod 
pravomocí mezi orgány veřejné správy vyňal z oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Navazuje na stejný pozměňovací návrh autorů k čl. 11 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. c). 

Pozměňovací návrh 574
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

podobě a všechny ostatní podmínky 
uvedené v odstavcích 1 až 4 se ověřují při 
udělení zakázky nebo při uzavření dohody.

Or. en

Odůvodnění

Ve fázi udělení zakázky by měly být ověřeny všechny podmínky, nikoli pouze neexistence 
soukromé účasti.

Pozměňovací návrh 576
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 578
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem, kdy není 
splněna kterákoli uvedená kumulativní 
podmínka, v důsledku čehož je třeba 
otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení, 
což neplatí v případě, že podíl soukromého 
subjektu v právnické osobě, díky níž se 
z ní stává přidružený podnik, je získán 
jakýmkoli postupem stanoveným v této 
směrnici nebo ve směrnicích 
(nahrazujících směrnici 2004/17/ES).

Or. es
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Pozměňovací návrh 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se zakázka týká spalování odpadu, 
snižují se procentní podíly uvedené 
v čl. 11odst. 1 písm. b, v odst. 3 písm. b a 
odst. 4 písm. c na 50 %.

Or. en

Odůvodnění

Vznikly konkrétní obavy, že nové znění by mohlo mít nepříznivý dopad na spalování odpadu, 
které je z hlediska životního prostředí jinak vnímáno jako žádoucí způsob nakládání 
s odpadem.  Jelikož v některých členských státech mají místní orgány ze zákona povinnost 
starat se o komunální odpad, investovaly značný objem prostředků do spaloven odpadu, což 
jsou investice, které by nebyly rentabilní. S 90% stropem by musely být vypsány veřejné 
zakázky na spalování odpadu, přestože s ohledem na omezenou soukromou kapacitu 
neexistují žádné skutečné komerční alternativy.

Pozměňovací návrh 581
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Předávání úkolů mezi organizacemi 
veřejného sektoru je ovšem záležitostí 
vnitřní organizace správy členských států 
a nepodléhá pravidlům pro zadávání 
veřejných zakázek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 582
Anna Hedh

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
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 vyhlášených právních a správních 
předpisů, které jsou slučitelné se 
Smlouvami.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se začleňuje článek 18 stávající směrnice 2004/18/ES, který je 
významný z hlediska činností obecného zájmu, např. hazardních her (státem povolené loterie) 
a likvidace odpadu, neboť orgánům umožňuje zadat některé činnosti konkrétním vlastním 
podnikům.  Evropský soudní dvůr toto ustanovení použil v rozhodnutí ve věci C-360/96.

Pozměňovací návrh 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zakázek na stavební práce dotovaných 
z více než 50 % přímo veřejnými 
zadavateli, jejichž odhadovaná hodnota bez 
DPH činí 5 000 000 EUR nebo je vyšší, 
jestliže se tyto zakázky týkají jedné 
z následujících činností:

a) zakázek na stavební práce dotovaných 
z více než 50 % přímo veřejnými 
zadavateli, jejichž odhadovaná hodnota bez 
DPH činí 8 000 000 EUR nebo je vyšší, 
jestliže se tyto zakázky týkají jedné 
z následujících činností:

Or. en
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Pozměňovací návrh 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zakázek na služby dotovaných z více 
než 50 % přímo veřejnými zadavateli, 
jejichž odhadovaná hodnota bez DPH činí 
200 000 EUR nebo je vyšší a jež jsou 
spojeny se zakázkou na stavební práce ve 
smyslu písmene a).

b) zakázek na služby dotovaných z více 
než 50 % přímo veřejnými zadavateli, 
jejichž odhadovaná hodnota bez DPH činí 
400 000 EUR nebo je vyšší a jež jsou 
spojeny se zakázkou na stavební práce ve 
smyslu písmene a).

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou článku 346 Smlouvy 
o fungování Evropské unie se tato 
směrnice vztahuje na zadávání veřejných 
zakázek a na veřejné soutěže na určitý 
výkon organizované v oblasti obrany 
a bezpečnosti s výjimkou těchto zakázek:

1. S výhradou čl. 1 odst. 3 se tato směrnice 
vztahuje na zadávání veřejných zakázek 
a na veřejné soutěže na určitý výkon 
organizované v oblasti obrany 
a bezpečnosti s výjimkou těchto zakázek:

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 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky a veřejné soutěže na určitý výkon 
jiné než ty, které jsou uvedeny 
v odstavci 1, pokud při zadávacím řízení 
podle této směrnice nemůže být zaručena 
ochrana základních zájmů bezpečnosti 
členského státu.

2. Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky a veřejné soutěže na určitý výkon 
jiné než ty, pro něž stanoví výjimku 
odstavec 1, pokud:

a) při zadávacím řízení podle této směrnice 
nemůže být zaručena ochrana základních 
zájmů bezpečnosti členského státu;

b) by uplatňování této směrnice ukládalo 
členském státu povinnost poskytnout 
informace, o nichž se domnívá, že by 
jejich odhalení bylo v rozporu s jeho 
zásadními zájmy v oblasti bezpečnosti; 
nebo
c) zadávání a plnění smlouvy či soutěže 
musí být doprovázeno zvláštními 
bezpečnostními opatřeními v souladu 
s platnými právními a správními předpisy 
dotčeného členského státu.

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 587
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásady zadávání zakázek Účel a zásady zadávání zakázek

Or. en
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Pozměňovací návrh 588
Mitro Repo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nákupní subjekty v souvislosti 
s postupem zadávání veřejné zakázky 
zajistí, aby zaměstnancům poskytujícím 
služby nebo vykonávajícím stavební práce, 
které jsou předmětem veřejné zakázky, 
byly zaručeny důstojné pracovní 
podmínky a aby veřejná zakázka nevedla 
k jakémukoli špatnému zacházení.  

Or. fi

Pozměňovací návrh 589
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Marc Tarabella
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadávání veřejných zakázek nelze 
koncipovat s cílem vyloučit je z oblasti 
působnosti této směrnice nebo uměle zúžit 
hospodářskou soutěž.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 591
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadávání veřejných zakázek nelze 
koncipovat s cílem vyloučit je z oblasti 
působnosti této směrnice nebo uměle zúžit 
hospodářskou soutěž.

Zadávání veřejných zakázek nelze 
koncipovat s cílem vyloučit je z oblasti 
působnosti této směrnice nebo uměle zúžit 
hospodářskou soutěž. Řízení by vždy měla 
být doprovázena odpovídajícími zárukami, 
které zajistí dodržování zásad rovného 
zacházení a transparentnosti, volné 
hospodářské soutěže, propagace 
a efektivního hospodaření s veřejnými 
zdroji.

Or. es

Pozměňovací návrh 592
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty plní právní 
předpisy v oblasti práce a sociálních věcí 
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a pravidla týkající se pracovních 
podmínek platná v zemi, kde se práce, 
služba či dodávka provádí, jež jsou 
předmětem nabídky, jak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy a/nebo 
mezinárodní úmluvy v oblasti pracovního 
práva týkající se pracovních podmínek 
uvedené v příloze XI.

Or. fi

Pozměňovací návrh 593
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé respektují zpoždění 
plateb v souladu se směrnicí 2011/7/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 595
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategie elektronického zadávání zakázek 
a harmonogram pro povinné elektronické 
zadávání zakázek od poloviny roku 2016 
se provádí podle návrhu Komise. Pro 
snadný přístup po celé Evropě bude 
vytvořena platforma s jednotným 
operačním systémem, jež bude poskytovat 
služby ve všech úředních jazycích EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a a b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky mají být využity 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění, k podpoře 
společných společenských cílů 
k poskytování kvalitního zboží a služeb. 

Orgány veřejné správy na všech úrovních 
mají právo rozhodovat o tom, jak chtějí 
uskutečňovat zadávání a organizovat své 
služby.
Hospodářské subjekty plní povinnosti 
v oblasti sociálního zabezpečení a ochrany 
zaměstnanců, pracovních podmínek, které 
platí v místě, kde se stavební práce, služba 
či dodávka provádí, v souladu 
s vnitrostátními předpisy a/nebo 
kolektivními smlouvami nebo 
s ustanoveními mezinárodních sociálních 
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úmluv uvedených v příloze XI, a zejména 
s úmluvou Mezinárodní organizace práce 
č. 94.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé v rámci politiky 
zadávání veřejných zakázek usilují 
o dosažení nejlepšího poměru získané 
hodnoty a výše vynaložených veřejných 
prostředků. Tohoto cíle dosahují tím, že 
veřejné zakázky přidělují uchazeči 
s hospodářsky nejvýhodnější nabídkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifikace veřejných zakázek se 
zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nynější znění zřejmě naznačuje, že u služeb, které z větší části poskytují odborníci (např. 
technologické poradenství), je nutné, aby zájemci v žádosti o účast určili projektové týmy. 
S ohledem na dobu trvání celého postupu výběru a zadávání není z praktického hlediska 
možné, aby uchazeč v této fázi veřejné soutěže vyčlenil určité zaměstnance.
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Pozměňovací návrh 601
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 602
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Článek 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení: 

a) chráněným dílnám, jejichž majoritními 
zřizovateli a účastníky jsou neziskové 
subjekty, nebo mohou vyhradit plnění 
zakázek v rámci programů chráněného 
zaměstnání, pokud většinu dotčených 
pracovníků tvoří osoby se zdravotním 
postižením, které z důvodu povahy nebo 
vážnosti svého postižení nemohou 
vykonávat pracovní činnost v běžných 
podmínkách nebo pro ně není snadné 
nalézt zaměstnání na běžném trhu;
b) sociálním podnikům nebo programům, 
jejichž hlavním cílem je sociální a 
profesní začleňování znevýhodněných 
osob, pokud více než 30 % zaměstnanců 
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těchto hospodářských subjektů nebo 
programů jsou znevýhodněné osoby.

Výzva k účasti v soutěži odkazuje na toto 
ustanovení.

Výzva k účasti v soutěži odkazuje na toto 
ustanovení.

V členských státech, v nichž takový 
přístup odůvodňují okolnosti, jelikož se 
zde nachází mnoho postižených lidí, kteří 
by mohli pracovat, ale nejsou aktivní, se 
počet vyhrazených plnění zakázek 
uvedených v písmenu a) rovná alespoň 
počtu či procentnímu podílu zakázek 
stanovenému veřejnými zadavateli nebo 
jinými příslušnými orgány.

Or. es

Pozměňovací návrh 604
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž jsou dotčena ustanovení této 
směrnice nebo vnitrostátního práva a aniž 
by byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek 
a informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 48 a 53 této směrnice, 
nezveřejňuje veřejný zadavatel informace, 
jež mu byly sděleny hospodářskými 
subjekty a jimi označeny za důvěrné, 
zahrnující mimo jiné technická nebo 
obchodní tajemství a důvěrné aspekty 
nabídek.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že toto pravidlo neplatí, pokud veřejný zadavatel má právo či povinnost 
poskytnout příslušné informace – například v rámci řádného soudního procesu.

Pozměňovací návrh 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že toto ustanovení neplatí v případě, že veřejný zadavatel může či musí tyto 
informace uveřejnit v souladu s dalšími odlišnými ustanoveními, např. v rámci přezkumu, 
pokud to vyžaduje orgán soudního dozoru či soudní proces.

Pozměňovací návrh 608
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Porušením této povinnosti se odpovědnost 
přenáší na veřejného zadavatele.

Or. fr

Odůvodnění

 Cílem je posílit ustanovení o důvěrnosti informací, jež zájemci či uchazeči poskytují 
veřejnému zadavateli v rámci zadávacích řízení. veřejný zadavatel musí nést odpovědnost, 
pokud dojde ke zveřejnění citlivých informací, jako jsou technická či obchodní tajemství.

Pozměňovací návrh 609
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Tato povinnost by měla být vykonávána „zcela v dobré víře“ (zásada uberrima fides), jak již 
stanovují některé vnitrostátní předpisy.

Pozměňovací návrh 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé mohou 
hospodářským subjektům uložit 
povinnosti, jejichž cílem je ochrana 
důvěrné povahy informací, které veřejní 
zadavatelé zpřístupňují během zadávacího 
řízení.

2. Porušením této povinnosti se 
odpovědnost přenáší na veřejného 
zadavatele či zadavatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 611
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé mohou 
hospodářským subjektům uložit 
povinnosti, jejichž cílem je ochrana 
důvěrné povahy informací, které veřejní 
zadavatelé zpřístupňují během zadávacího 
řízení.

2. Veřejní zadavatelé mohou 
hospodářským subjektům uložit 
povinnosti, jejichž cílem je ochrana 
důvěrné povahy informací, které veřejní 
zadavatelé zpřístupňují během zadávacího
řízení, pokud by zveřejnění těchto 
informací ohrozilo spravedlivou soutěž.

Or. en
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Pozměňovací návrh 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento článek není překážkou 
uveřejnění uzavřených smluv, včetně 
veškerých následných změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ustanovení odstavců 1 a 2 nejsou 
překážkou uveřejnění smluv ihned po 
jejich uzavření, včetně veškerých 
následných změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) telefon v případě a za okolností 
uvedených v odstavci 6;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

V rámci těchto postupů se příliš nevyužívá telefonické spojení, upřednostňují se rychlejší 
komunikační prostředky, které zaručují vysledovatelnost.

Pozměňovací návrh 615
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit povinné 
použití elektronických prostředků 
komunikace i v jiných situacích, než které 
jsou uvedeny v článcích 32, 33, 34, čl. 35 
odst. 2, čl. 49 odst. 2 nebo v článku 51 této 
směrnice.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V budoucnosti by stále mělo být možné předkládat nabídky písemně a zasílat je poštou. Od 
menších podniků, které se celoevropských výzev k předkládání nabídek účastní jednou až 
dvakrát do roka, nelze realisticky očekávat, že si budou moci pořídit a stále aktualizovat 
nezbytné technické vybavení. Taková povinnost by mohla vést k vytlačení malých a středních 
podniků z trhu, z čehož by měly prospěch velké společnosti.

Pozměňovací návrh 616
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vybrané prostředky komunikace musí být 
obecně dostupné a nesmí omezovat přístup 
hospodářských subjektů k zadávacímu 
řízení.

Vybrané prostředky komunikace musí být 
obecně dostupné, přístupné postiženým 
osobám a nesmí omezovat přístup 
hospodářských subjektů k zadávacímu 
řízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 617
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vybrané prostředky komunikace musí být 
obecně dostupné a nesmí omezovat přístup 
hospodářských subjektů k zadávacímu 
řízení.

Vybrané prostředky komunikace musí být 
obecně dostupné, přístupné postiženým 
osobám a nesmí omezovat přístup 
hospodářských subjektů k zadávacímu 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zajištění interoperability technických 
formátů, postupů a standardů předávání 
zpráv, zejména při přeshraniční 
komunikaci, je Komise zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 89 akty v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit povinné
používání konkrétních technických 
standardů, alespoň pro používání 
elektronického podávání nabídek, 
elektronických katalogů a prostředků 
k elektronickému ověřování.

K zajištění interoperability technických 
formátů, postupů a standardů předávání 
zpráv, zejména při přeshraniční 
komunikaci, by Komise měla doporučit
používání konkrétních technických 
standardů, alespoň pro používání 
elektronického podávání nabídek, 
elektronických katalogů a prostředků 
k elektronickému ověřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) žádosti o účast v zadávacím řízení 
mohou být podány písemně nebo 
telefonicky; v případě telefonického 
podání žádosti musí být před uplynutím 
lhůty pro přijímání žádostí zasláno 
písemné potvrzení;

a) žádosti o účast na zadávacím řízení 
mohou být podány písemně;

Or. en

Odůvodnění

V rámci těchto postupů se příliš nevyužívá telefonické spojení, upřednostňují se rychlejší 
komunikační prostředky, které zaručují vysledovatelnost.

Pozměňovací návrh 620
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
čtyř let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Tato doba je příliš krátká.

Pozměňovací návrh 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
čtyř let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Or. de

Odůvodnění

Elektronické zadávání zakázek by mohlo snížit transakční náklady a zvýšit transparentnost. 
Požadavek, aby elektronická komunikace v rámci zadávání zakázek byla do dvou let po přijetí 
této směrnice provedena ve vnitrostátním právu, však klade příliš vysoké nároky. Zavedení 
elektronického zadávání zakázek s sebou nese vysoké počáteční náklady a veřejní zadavatelé 
i podniky se budou muset přizpůsobit novým elektronickým systémům.

Pozměňovací návrh 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

7. Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 
2017 bylo alespoň 70 % zadávacích řízení 
podle této směrnice prováděno 
prostřednictvím elektronických prostředků 
komunikace, zejména formou 
elektronického podávání nabídek, 
v souladu s požadavky tohoto článku.

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2020 
bylo 100 % zadávacích řízení podle této 
směrnice prováděno prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
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nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.
Ve vztahu k veřejným zakázkám na 
stavební práce členské státy navíc 
podporují systematické používání 
třírozměrných elektronických zobrazení 
v souladu s obecným časovým vymezením 
pro zavádění elektronického zavádění 
zakázek stanoveným v prvním a druhém 
pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Tento dvoustupňový přístup stanovuje realističtější cíle, než jaké navrhuje Komise, přičemž 
poskytuje veřejným zadavatelům dostatek času na plánování a provádění.

Pozměňovací návrh 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

7. Členské státy podniknou všechny 
potřebné kroky, aby usnadnily používání 
elektronických komunikačních 
prostředků, zejména elektronického 
podávání nabídek, u všech zadávacích
řízení podle této směrnice v souladu 
s požadavky tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
čtyř let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Or. de

Pozměňovací návrh 625
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

7. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
tří let po datu uvedeném v čl. 92 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 626
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
účinné předcházení, identifikaci 
a bezprostřední nápravu střetů zájmů 

1. Členské státy zavedou mechanismy pro 
účinné předcházení, identifikaci 
a bezprostřední nápravu skutečných, 
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objevujících se při zadávacích řízeních, 
která jsou předmětem této směrnice, včetně 
návrhu a přípravy řízení, přípravy zadávací 
dokumentace, výběru zájemců a uchazečů 
a zadání zakázky, aby nedocházelo 
k narušení soutěže a aby se uchazečům 
dostalo rovného zacházení.

potenciálních či domnělých střetů zájmů 
objevujících se při zadávacích řízeních, 
která jsou předmětem této směrnice, včetně 
návrhu a přípravy řízení, přípravy zadávací 
dokumentace, výběru zájemců a uchazečů,
zadání zakázky a fáze provádění, aby 
nedocházelo k narušení soutěže a aby se 
uchazečům dostalo rovného zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
účinné předcházení, identifikaci 
a bezprostřední nápravu střetů zájmů 
objevujících se při zadávacích řízeních, 
která jsou předmětem této směrnice, včetně 
návrhu a přípravy řízení, přípravy zadávací 
dokumentace, výběru zájemců a uchazečů 
a zadání zakázky, aby nedocházelo 
k narušení soutěže a aby se uchazečům 
dostalo rovného zacházení.

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
účinné předcházení, identifikaci 
a bezprostřední nápravu střetů zájmů 
objevujících se při zadávacích řízeních, 
která jsou předmětem této směrnice, včetně 
předběžných tržních konzultací, návrhu a 
přípravy řízení, přípravy zadávací 
dokumentace, výběru zájemců a uchazečů 
a zadání zakázky, aby nedocházelo 
k narušení soutěže a aby se uchazečům 
dostalo rovného zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojem střetu zájmů se vztahuje 
přinejmenším k situacím, kdy mají 
kategorie osob uvedené v odstavci 2 přímo 

Pojem střetu zájmů se vztahuje 
přinejmenším k situacím, kdy mají 
kategorie osob uvedené v odstavci 2 přímo 
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nebo nepřímo osobní zájem na výsledku 
zadávacího řízení, který lze vnímat jako 
narušení nestranného a objektivního 
výkonu jejich povinností.

nebo nepřímo společný zájem na výsledku 
zadávacího řízení, který lze vnímat jako 
narušení nestranného a objektivního 
výkonu jejich povinností.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojem střetu zájmů se vztahuje 
přinejmenším k situacím, kdy mají 
kategorie osob uvedené v odstavci 2 přímo 
nebo nepřímo osobní zájem na výsledku 
zadávacího řízení, který lze vnímat jako 
narušení nestranného a objektivního 
výkonu jejich povinností.

Pojem střetu zájmů se vztahuje k situacím, 
kdy mají kategorie osob uvedené 
v odstavci 2 přímo nebo nepřímo osobní 
zájem na výsledku zadávacího řízení, který 
lze vnímat jako narušení nestranného a 
objektivního výkonu jejich povinností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojem střetu zájmů se vztahuje 
přinejmenším k situacím, kdy mají 
kategorie osob uvedené v odstavci 2 přímo 
nebo nepřímo osobní zájem na výsledku 
zadávacího řízení, který lze vnímat jako 
narušení nestranného a objektivního 
výkonu jejich povinností.

Pojem střetu zájmů se vztahuje k situacím, 
kdy mají kategorie osob uvedené 
v odstavci 2 přímo nebo nepřímo osobní 
zájem na výsledku zadávacího řízení, který 
lze vnímat jako narušení nestranného a 
objektivního výkonu jejich povinností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „osobními
zájmy“ rozumí rodina, citový život,
ekonomické, politické nebo jiné zájmy 
sdílené se zájemci nebo uchazeči, včetně 
konfliktu s profesními zájmy.

Pro účely tohoto článku se „společnými
zájmy“ rozumí ekonomické zájmy nebo 
rodinné vazby sdílené se zájemci nebo 
uchazeči, včetně konfliktu s profesními 
zájmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „osobními 
zájmy“ rozumí rodina, citový život, 
ekonomické, politické nebo jiné zájmy 
sdílené se zájemci nebo uchazeči, včetně 
konfliktu s profesními zájmy.

„osobními zájmy“ se rozumí majetkové 
nebo finanční zájmy sdílené se zájemci 
nebo uchazeči nebo výhody pramenící 
z přímých výplat finančních prostředků 
spojených se zaměstnáním, 
zaměstnaneckou smlouvou, investicemi 
a zapojením do činností, které zahrnují
smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 633
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předsedy a členů rozhodovacích orgánů vypouští se
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veřejného zadavatele, kteří nejsou nutně 
zapojeni do provádění zadávacího řízení, 
ale mohli by přesto ovlivňovat výsledek 
řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 634
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předsedy a členů rozhodovacích orgánů
veřejného zadavatele, kteří nejsou nutně 
zapojeni do provádění zadávacího řízení, 
ale mohli by přesto ovlivňovat výsledek 
řízení.

b) předsedy veřejného zadavatele, který 
není nutně zapojen do provádění 
zadávacího řízení, ale mohl by přesto 
ovlivňovat výsledek řízení.

Or. en

Odůvodnění

„Členy rozhodovacích orgánů“ se rozumí místní a regionální zastupitelé a vnitrostátní 
poslanci, a vzniká tak velmi rozsáhlá definice, která vytváří mnoho byrokracie. Ve většině 
členských států byly zavedeny jiné nástroje, které jsou vhodnější pro boj proti korupci. 

Pozměňovací návrh 635
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby zájemci a uchazeči byli povinni 
předložit na začátku zadávacího řízení 
prohlášení o případných zvláštních 
vztazích s osobami uvedenými v odst. 2 
písm. b), kvůli nimž by se tyto osoby 
mohly dostat do střetu zájmů; veřejný 
zadavatel v samostatné zprávě podle 

b) aby zájemci a uchazeči, např. ředitelé 
společností nebo jiné osoby s rozhodovací 
pravomocí, mocí či kontrolou nad zájemci 
a uchazeči, byli povinni na začátku řízení 
předložit prohlášení o případných 
důvěrných vztazích s osobami uvedenými 
v odst. 2 písm. b), kvůli nimž by se tyto 
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článku 85 uvede, zda některý zájemce nebo 
uchazeč předložil prohlášení.

osoby mohly dostat do střetu zájmů; 
veřejný zadavatel v samostatné zprávě 
podle článku 85 uvede, zda některý 
zájemce nebo uchazeč předložil prohlášení.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li zjištěny zvláštní vztahy, veřejný 
zadavatel neprodleně informuje orgán 
dohledu jmenovaný v souladu s článkem 
84 a přijme vhodná opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému ovlivnění zadávacího 
řízení a aby bylo zajištěno rovné 
zacházení se zájemci a uchazeči. Pokud 
nemůže být střet zájmů účinně vyřešen 
jinými prostředky, je daný zájemce nebo 
uchazeč vyloučen z řízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li zjištěny zvláštní vztahy, veřejný 
zadavatel neprodleně informuje orgán 
dohledu jmenovaný v souladu s článkem 
84 a přijme vhodná opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému ovlivnění zadávacího 
řízení a aby bylo zajištěno rovné zacházení 
se zájemci a uchazeči. Pokud nemůže být 
střet zájmů účinně vyřešen jinými 

Jsou-li zjištěny důvěrné vztahy, veřejný 
zadavatel neprodleně přijme vhodná 
opatření, která náležitě zdokumentuje, aby 
nedošlo k neoprávněnému ovlivnění 
zadávacího řízení a aby bylo zajištěno 
rovné zacházení se zájemci a uchazeči.
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prostředky, je daný zájemce nebo uchazeč 
vyloučen z řízení.

Or. en

Odůvodnění

Vzniká příliš mnoho byrokracie. Poslední věta je zbytečná, jelikož první věta je dostatečně 
jasná. Hlavní prioritou je transparentnost.

Pozměňovací návrh 638
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li zjištěny zvláštní vztahy, veřejný 
zadavatel neprodleně informuje orgán 
dohledu jmenovaný v souladu 
s článkem 84 a přijme vhodná opatření, 
aby nedošlo k neoprávněnému ovlivnění 
zadávacího řízení a aby bylo zajištěno 
rovné zacházení se zájemci a uchazeči. 
Pokud nemůže být střet zájmů účinně 
vyřešen jinými prostředky, je daný zájemce 
nebo uchazeč vyloučen z řízení.

Jsou-li zjištěny důvěrné vztahy, veřejný 
zadavatel neprodleně přijme vhodná 
opatření, aby nedošlo k neoprávněnému 
ovlivnění zadávacího řízení a aby bylo 
zajištěno rovné zacházení se zájemci a 
uchazeči. Pokud nemůže být střet zájmů 
účinně vyřešen jinými prostředky, je daný 
zájemce nebo uchazeč vyloučen z řízení.

Or. en

(viz vypuštění článku 84)

Pozměňovací návrh 639
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby osoba, která 
v dobré víře oznámí neohlášené střety 
zájmů jiných zaměstnanců uvedených 
v odst. 2 písm. a, měla právo na ochranu 
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před odvetou. Odvetou se rozumí jakékoli 
přímé či nepřímé poškozující jednání 
doporučené či namířené proti osobě, která 
tak jedná, nebo poškozující jednání, 
kterým jí je vyhrožováno. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly uplatňovat dobře fungující systém informátorství, aby zajistily, že tato 
ustanovení budou mít dopad.

Pozměňovací návrh 640
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechna opatření přijatá v souvislosti s 
tímto článkem se doloží v samostatné 
zprávě uvedené v článku 85.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzniká příliš mnoho byrokracie, jedním z cílů tohoto vypuštění je dosáhnout zjednodušení 
a vyšší efektivity nákladů.

Pozměňovací návrh 641
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
příslušné mechanismy k předcházení, 
odhalování a nápravě situací, kdy vznikají 
střety zájmů. Takové mechanismy mohou 
zahrnovat využívání technologických 
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řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy, jež zaměstnancům ve 
veřejném sektoru poskytují ochranu 
informátorů s cílem bojovat proti korupci 
a dalším porušením občanského práva 
a/nebo trestným činům (v rámci veřejného 
sektoru), mohou požadovat, aby byla 
stejná ochrana poskytována zaměstnanci 
hospodářského subjektu, pokud 
hospodářský subjekt nabízí služby 
financované z veřejných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily účinnou a včasnou 
nápravu, jakož i uvalování účinných, 
odrazujících a přiměřených sankcí 
v případech, kdy jsou porušována pravidla 
týkající se střetu zájmů. Náprava a sankce 
zahrnují zrušení veřejných zakázek, při 
jejichž uzavírání došlo k porušení pravidel 
o střetu zájmů, a odpovědnost za škodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Ochrana informátorů

Veřejní zadavatelé a úřady veřejných 
zakázek zavedou vnitřní postupy pro 
zaměstnance týkající se informátorů 
s cílem zajistit, aby:
a) všichni zaměstnanci (včetně dočasných 
a smluvních zaměstnanců, stážistů 
a konzultantů), kteří v dobré víře oznámí 
jakékoli hmotně poškozující protiprávní 
jednání, byli chráněni před jakoukoli 
formou odvety, obtěžování nebo 
poškozování;
b) byli utajeni informátoři, pokud 
výslovně neumožní své odhalení;
c) byly k dispozici náležité mechanismy 
odhalování, jako jsou linky pomoci 
a internetové formuláře;
d) informátor, jenž se stal obětí odvety, 
měl právo na spravedlivé slyšení před 
nestranným fórem a plné odškodnění; 
těm, kteří provedou odvetu, byly uloženy 
náležité sankce;
e) odhalení byla náležitě vyšetřena a byla 
zjednána (příslušná) náprava a aby 
informátoři měli možnost se těchto 
postupů účastnit;
f) řídící pracovníci museli dokázat, že 
jakékoli kroky zaměřené proti 
informátorovi byly vedeny jinými důvody 
než informátorstvím;
g) se ochrana vztahovala i na nepřesná 
oznámení učiněná v dobré víře; se 
ochrana nevztahovala na oznámení 
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učiněná se zlým úmyslem;
h) řídící pracovníci a zaměstnanci byly 
náležitě školeni v oblasti práv, politik 
a postupů týkajících se informátorů;
i) politiky týkající se informátorů byly 
pravidelně sledovány a hodnoceny 
nezávislými orgány;
j) bylo chráněno informování volených 
zástupců, nevládních organizací, médií či 
jiných příslušných subjektů, pokud selžou 
vnitřní postupy nebo pokud nejsou 
zavedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se
Nedovolené jednání
Zájemci jsou při zahájení řízení požádáni, 
aby předložili čestné prohlášení, že se 
nedopustili a nedopustí se:
a) neoprávněného ovlivňování 
rozhodování veřejného zadavatele nebo 
shromažďování důvěrných informací, 
které by je mohly neoprávněně zvýhodnit 
v zadávacím řízení;
b) uzavírání dohod s jinými zájemci a 
uchazeči, které by mohly narušit soutěž;
c) záměrného poskytování zavádějících 
informací, které by mohly podstatným 
způsobem ovlivnit rozhodování o 
vyloučení, výběru nebo zadání.

Or. en
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Odůvodnění

Článek 22 se slučuje s článkem 59 – Evropský pas pro veřejné zakázky –, aby se pro podniky 
zjednodušily postupy. Cílem pasu je, aby jej všechny podniky používaly jako jediný 
standardizovaný doklad. Proto je smysluplné, aby se sloučením těchto dvou článků snížila 
administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 646
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se
Nedovolené jednání
Zájemci jsou při zahájení řízení požádáni, 
aby předložili čestné prohlášení, že se 
nedopustili a nedopustí se:
a) neoprávněného ovlivňování 
rozhodování veřejného zadavatele nebo 
shromažďování důvěrných informací, 
které by je mohly neoprávněně zvýhodnit 
v zadávacím řízení;
b) uzavírání dohod s jinými zájemci a 
uchazeči, které by mohly narušit soutěž;
c) záměrného poskytování zavádějících 
informací, které by mohly podstatným 
způsobem ovlivnit rozhodování o 
vyloučení, výběru nebo zadání.

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění ustanovení o nedovoleném jednání.

Pozměňovací návrh 648
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Název 1 – kapitola 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IIa
Nakládání s nezahrnutými dodávkami 
a službami
Článek 22a
Vyloučení výběrových řízení 
s nezahrnutými dodávkami a službami
1. Komise na žádost veřejných zadavatelů 
posoudí, zda u zakázek, jejichž 
odhadovaná hodnota bez daně z přidané 
hodnoty (DPH) není nižší než 5 000 000 
EUR, schválí vyloučení z postupů při 
zadávání zakázek nabídky obsahující 
dodávky nebo služby s původem mimo 
Unii, pokud více než 50 % celkové 
hodnoty nabízených dodávek a služeb 
představují nezahrnuté dodávky a služby, 
a to za následujících podmínek.
2. Pokud veřejní zadavatelé zamýšlí 
zažádat o vyloučení z postupů pro 
zadávání zakázek podle odstavce 1, 
uvedou tuto skutečnost v oznámení 
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o zakázce zveřejněným v souladu 
s článkem 47.
Veřejní zadavatelé si od uchazečů vyžádají 
informace o původu dodávek a/nebo 
služeb obsažených v nabídce a o jejich 
hodnotě.
Komise může přijmout prováděcí akty, 
jimiž stanoví jednotné formuláře 
prohlášení o původu dodávek a služeb.
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v čl. 91 odst. 2.
Pokud veřejní zadavatelé obdrží nabídky, 
které splňují podmínky odstavce 1 
a u nichž z tohoto důvodu zamýšlejí 
požádat o vyloučení, informují o tom 
Komisi. Veřejný zadavatel může během 
oznamovacího postupu pokračovat 
v analýze nabídek.
Oznámení se zasílá elektronicky 
prostřednictvím jednotného formuláře. 
Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví jednotné formuláře. Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v čl.  91 odst. 2. 
Jednotný formulář obsahuje tyto 
informace:
a) název a kontaktní údaje veřejného 
zadavatele;
b) popis předmětu smlouvy;
c) název a kontaktní údaje hospodářského 
subjektu, jehož nabídka má být 
vyloučena;
d) informace o původu hospodářského 
subjektu, dodávky a/nebo služeb a jejich 
hodnotě;
Komise si může od veřejného zadavatele 
vyžádat doplňující informace.
Tyto informace musí být poskytnuty ve 
lhůtě osmi pracovních dnů, počínaje 
prvním pracovním dnem následujícím po 
dni, kdy veřejný zadavatel obdrží žádost 
o doplňující informace. Pokud Komise ve 
lhůtě uvedené v odstavci 3 neobdrží žádné 
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informace, běh lhůty se pozastaví do doby, 
než Komise obdrží požadované informace.
3. U zakázek uvedených v odstavci 1 
přijme Komise ve lhůtě dvou měsíců 
počínaje prvním pracovním dnem 
následujícím po dni, kdy obdržela 
oznámení, prováděcí akt, kterým schválí 
zamýšlené vyloučení. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 91 odst. 2a. Tato lhůta může být 
v řádně odůvodněných případech jednou 
prodloužena maximálně o dva měsíce, 
zejména pokud jsou informace obsažené 
v oznámení nebo v přiložených 
dokumentech neúplné nebo nepřesné 
nebo pokud došlo v uváděných 
skutečnostech k podstatným změnám. 
Pokud na konci této dvouměsíční lhůty 
nebo prodloužené lhůty Komise nepřijme 
rozhodnutí o schválení či neschválení 
vyloučení, má se za to, že Komise 
vyloučení neschválila.
4. Při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavce 3 Komise schválí 
zamýšlené vyloučení v následujících 
případech:
a) pokud mezinárodní dohoda o přístupu 
na trh v oblasti zadávání veřejných 
zakázek uzavřená mezi Unií a zemí, kde 
má zboží nebo služby svůj původ, 
obsahuje výslovnou výhradu Unie pro 
přístup na trh u dodávek nebo služeb, pro 
které se vyloučení navrhuje;
b) pokud dohoda uvedená v písmenu a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření, která nevedou 
k dostatečné reciprocitě při otevírání trhů 
mezi Unií a dotyčnou třetí zemí.
Pro účely písmene b) se předpokládá 
nedostatečná reciprocita v případech, kdy 
restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek způsobují vážnou a opakující se 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
dodávek a služeb Unie.
Při přijímání prováděcích aktů 
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podle odstavce 3 Komise neschválí 
zamýšlené vyloučení v případech, kdy by 
tím došlo k narušení závazků, jež Unie 
v oblasti přístupu na trh přijala uzavřením 
mezinárodních dohod.
5. Při posuzování nedostatečné reciprocity 
Komise prověří následující podmínky:
a) do jaké míry zákony dotyčné země 
v oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu 
s mezinárodními normami v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a zabraňují 
veškeré diskriminaci zboží, služeb 
a hospodářských subjektů Unie;
b) do jaké míry veřejní zadavatelé / 
jednotliví zadavatelé zachovávají nebo 
přijímají diskriminační postupy vůči zboží, 
službám a hospodářským subjektům Unie.
6. Před tím, než Komise přijme rozhodnutí 
podle odstavce 3, vyslechne příslušného či 
příslušné uchazeče.
7. Veřejní zadavatelé, kteří vyloučili 
nabídky podle odstavce 1, tuto skutečnost 
uvedou v oznámení o zadání zakázky, 
které zveřejňují v souladu s článkem 48 
této směrnice.
Článek 22b
Pravidla původu
1. Původ výrobku se určuje v souladu 
s články 22 až 26 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 ze 
dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství.
2. Původ služby se určuje na základě 
původu fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje.
3. Pro účely této směrnice se zachází 
s dodávkami a službami, jež pocházejí 
z jiných zemí Evropského hospodářského 
prostoru než z členských států, stejným 
způsobem jako s dodávkami a službami, 
jež pocházejí z členských států.
Článek 22c
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Provádění podmínek týkajících se 
reciprocity
Smlouvy uzavřené s hospodářským 
subjektem v rozporu s prováděcími akty 
Komise přijatými podle článku 22a 
o zamýšleném vyloučení oznámeném 
veřejnými zadavateli budou prohlášeny za 
neúčinné ve smyslu směrnice 2007/66/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Název 1 – kapitola 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIa 
Pravidla týkající se reciprocity
Článek 22a
Vyloučení nabídek zahrnujících výrobky 
a služby, na které se nevztahují 
mezinárodní smlouvy, ze strany veřejných 
zadavatelů  
1. V souladu s ustanoveními tohoto 
článku veřejní zadavatelé přezkoumají, 
zda budou z postupů zadávání veřejných 
zakázek vyloučeny nabídky zahrnující 
stavební práce, dodávky nebo služby 
pocházející ze třetích zemí, které nejsou 
vázány mezinárodní smlouvou, pokud 
hodnota nezahrnutých prací, dodávek, či 
služeb přesáhne 50 % celkové hodnoty 
prací, dodávek či služeb, které nabídka 
obsahuje.   
Nabídka pocházející ze třetí země, která 
není vázána mezinárodní smlouvou bude 
automaticky zamítnuta, pokud je její cena 
o 30 % nižší než průměrná cena či 
náklady na ostatní nabídky.
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2. Veřejní zadavatelé si od uchazečů 
vyžádají informace o původu prací, 
dodávek a služeb obsažených v nabídce 
a o jejich hodnotě. Pro účely nevyloučení 
nabídky podle odstavce 1 přijmou jako 
provizorní odůvodnění čestná prohlášení 
uchazečů. Veřejný zadavatel může ve 
kterékoli fázi řízení požádat uchazeče, aby 
předložil celou požadovanou dokumentaci 
nebo její části, pokud se to jeví nezbytné 
pro zajištění řádného průběhu řízení. 
Pokud veřejní zadavatelé obdrží nabídky, 
jejichž vyloučení zamýšlejí v souladu 
s ustanoveními odstavce 1, oznámí tuto 
skutečnost Komisi. Během oznamovacího 
postupu mohou pokračovat v analýze 
nabídek. Oznámení se zasílá elektronicky 
prostřednictvím jednotného formuláře. 
Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví jednotné formuláře 
k podávání prohlášení o původu 
stavebních prací, dodávek a služeb.  Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v čl. 91 odst. 2. 
Jednotný formulář obsahuje tyto 
informace:
a) název a kontaktní informace veřejného 
zadavatele;
b) popis předmětu smlouvy; 
c) název a kontaktní údaje hospodářského 
subjektu, jehož nabídka má být 
vyloučena;
d) informace o původu hospodářského 
subjektu, stavebních prací, dodávky nebo 
služeb a jejich hodnotě; 
3. Pokud Komise zamítne rozhodnutí 
veřejného zadavatele o vyloučení nabídky 
v souladu s ustanoveními odstavce 1, 
uvědomí o tom veřejného zadavatele 
a sdělí mu důvody zamítnutí ve lhůtě 15 
dnů, počínaje prvním pracovním dnem 
následujícím po dni, kdy obdržela 
oznámení o záměru vyloučit nabídku. 
Tato lhůta může být v řádně 
odůvodněných případech jednou 
prodloužena maximálně o 15 dnů, 
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zejména pokud jsou informace obsažené 
v oznámení o záměru vyloučit nabídku 
nebo v přiložených dokumentech neúplné 
nebo nepřesné nebo pokud došlo 
v uváděných skutečnostech k podstatným 
změnám. Pokud Komise na konci tohoto 
třicetidenního období nepřijme rozhodnutí 
o schválení či zamítnutí vyloučení 
nabídky, má se za to, že Komise vyloučení 
schválila.
4. Rozhodnutí o vyloučení nabídky lze 
přijmout:
a) pokud mezinárodní dohoda o přístupu 
na trh v oblasti zadávání veřejných 
zakázek uzavřená mezi Unií a zemí, kde 
mají výrobky nebo služby svůj původ, 
obsahuje výslovnou výhradu Unie pro 
přístup na trh u výrobků nebo služeb, pro 
které se vyloučení navrhuje;
b) pokud dohoda uvedená v písmenu a) 
neexistuje a třetí země uplatňuje 
restriktivní opatření týkající se zakázek, 
která nevedou k dostatečné reciprocitě 
přístupu na trh mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.
Pro účely písmene b) se předpokládá, že 
reciprocita není dostatečná v případech, 
kdy restriktivní opatření týkající se 
veřejných zakázek způsobují vážnou 
a přetrvávající diskriminaci 
hospodářských subjektů, stavebních prací, 
dodávek a služeb z Unie. 
5. Před přijetím rozhodnutí podle článku 3 
vyslechne Komise dotčené veřejné 
zadavatele.
Článek 22b 
Provádění podmínek týkajících se 
reciprocity
Smlouvy uzavřené s hospodářským 
subjektem v rozporu s rozhodnutím 
Komise, jímž schvaluje vyloučení nabídky 
podle článku 22a poté, co jí veřejný 
zadavatel oznámil úmysl vyloučit nabídku, 
budou prohlášeny za neplatné ve smyslu 
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směrnice 2007/66/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 650
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při organizaci veřejných služeb 
mohou veřejní zadavatelé využít systém 
poukázek na služby, aby klientům 
umožnili svobodně si zvolit poskytovatele 
služby. Veřejný zadavatel stanoví hodnotu 
poukázky na služby, určí služby, na něž 
lze poukázku využít, a okruh klientů, kteří 
ji mohou využít.
Veřejný orgán může stanovit požadavky, 
které musí poskytovatel služby splnit, aby 
byl do systému poukázek na služby 
zařazen. Tyto požadavky nesmí být 
diskriminační a musí být přiměřené 
předmětu služby. Do systému musí být 
zařazeni všichni poskytovatelé služeb, 
kteří splnili požadavky. Seznam 
poskytovatelů služeb musí být zveřejněn.
Veřejný zadavatel může rovněž vybrat 
poskytovatele služeb, kteří budou zařazeni 
do systému poukázek na služby, postupem 
uvedeným v této směrnici.
Klient si může zvolit kteréhokoli 
poskytovatele služeb v systému poukázek 
na služby nebo se může rozhodnout 
systém nevyužít.

Or. en

Odůvodnění

V současné ekonomické situaci jsou třeba nové efektivní nástroje organizace veřejných 
služeb. Systém poukázek na služby představuje jeden ze způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. 
Pro malé a střední podniky je tento systém přínosný, jelikož je velmi snadné se do něj zapojit. 
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Tento systém poskytuje občanům svobodu volby, protože se mohou rozhodnout, kdo jim službu 
poskytne. Systém poukázek na služby je samozřejmě přínosný i pro zadavatele.

Pozměňovací návrh 651
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nemusí zveřejnit výzvu 
k účasti v soutěži, pokud do výběrového 
řízení s vyjednáváním nebo soutěžního 
dialogu zahrnou pouze všechny ty 
uchazeče, kteří splňují kritéria stanovená 
v článcích 55 až 65 a kteří v předchozím 
otevřeném nebo omezeném řízení podali 
nabídky v souladu s formálními 
požadavky zadávacího řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít inovační 
partnerství, jak je upraveno v této směrnici.

Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé 
mohou použít inovační partnerství, jak je 
upraveno v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Hlavními prioritami této modernizace je posílení flexibility při výběru postupů a propagace 
inovativních postupů zadávání zakázek. Jako takové by provádění nejvýznamnějších postupů 
nemělo být dobrovolné, ale jednotné ve všech členských státech, aby byly zajištěny rovné 
podmínky.
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Pozměňovací návrh 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít inovační 
partnerství, jak je upraveno v této směrnici.

Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé 
mohou použít inovační partnerství, jak je 
upraveno v této směrnici.

Or. fr

Pozměňovací návrh 654
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že veřejní 
zadavatelé musí použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog, 
pokud by veřejná zakázka mohla 
zahrnovat převod podniku.

Or. de

Pozměňovací návrh 655
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
(články 27 a 28) za předpokladu, že tento 
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postup nepovede k narušení hospodářské 
soutěže či diskriminaci.

Or. da

Pozměňovací návrh 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Členské státy rovněž stanoví, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících situacích:

a) pokud jde o stavební práce, kde je 
předmětem smlouvy jak projekt, tak 
provedení stavby ve smyslu čl. 2 bodu 8,
nebo kde je ke stanovení právního nebo 
finančního rámce projektu potřeba 
vyjednávání;

a) pokud jde o stavební práce, dodávky
nebo služby, které splňují jedno 
z následujících kritérií:

b) pokud jde o veřejné zakázky na 
stavební práce, jsou-li stavební práce 
vykonávány výlučně pro účely výzkumu, 
inovace, testování nebo vývoje, a nikoli s 
cílem dosáhnout ziskovosti nebo 
návratnosti nákladů na výzkum a vývoj;

i) požadavky veřejného zadavatele 
nemohou být splněny bez přizpůsobení 
dostupných řešení;

c) pokud jde o služby a dodávky, u nichž 
nelze technické specifikace stanovit s 
dostatečnou přesností odkazem na normy, 
evropská technická schválení, společné 
technické specifikace nebo technické 
reference ve smyslu bodů 2 až 5 přílohy 
VIII;

ii) zahrnují určitý výkon nebo inovativní 
řešení;

d) v případě nestandardních nebo
nepřijatelných nabídek ve smyslu čl. 30 
odst. 2 písm. a) v odpověď na otevřené
nebo omezené řízení;

iii) zakázka nemůže být zadána bez 
předchozího vyjednávání z důvodu 
zvláštních okolností plynoucích z její 
povahy nebo složitosti či z právního nebo
finančního rámce nebo z rizik s nimi 
spojených;

e) jestliže nemůže být zakázka z důvodu 
zvláštních okolností plynoucích z povahy

iv) veřejný zadavatel nemůže stanovit 
jejich technické specifikace s dostatečnou 
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nebo složitosti stavebních prací, dodávek 
či služeb nebo z rizik s nimi spojených 
zadána bez předchozího vyjednávání.

přesností odkazem na normy, evropská 
technická schválení, společné technické 
specifikace nebo technické reference ve 
smyslu bodů 2 až 5 přílohy VIII;

b) pokud jde o práce, dodávky nebo 
služby, na něž byly v rámci otevřeného či 
omezeného řízení předloženy pouze 
nestandardní či nepřijatelné nabídky. 
V takových situacích veřejní zadavatelé 
nemusí zveřejnit oznámení o zakázce, 
pokud do vyjednávacího řízení zahrnou 
pouze ty uchazeče, kteří splňují kritéria 
článků 55 až 63 a kteří v předchozím 
otevřeném nebo omezeném řízení podali 
nabídky v souladu s formálními 
požadavky zadávacího řízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje flexibilitu využití vyjednávání. Hlavními prioritami této 
modernizace je zvýšení flexibility při výběru postupů a propagace inovativních postupů 
zadávání zakázek. Jako takové by provádění nejvýznamnějších postupů nemělo být 
dobrovolné, ale jednotné ve všech členských státech, aby byly zajištěny rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Členské státy stanoví, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Or. de

Odůvodnění

V některých případech představuje výběrové řízení s vyjednáváním jediný možný způsob, jak 
zadat složité zakázky. V takových případech by tedy orgány veřejné správy měly mít možnost 
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rozhodnout se pro tento druh řízení.

Pozměňovací návrh 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Rovněž stanoví, že veřejní zadavatelé 
mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Or. fr

Pozměňovací návrh 659
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Rovněž stanoví, že veřejní zadavatelé 
mohou použít výběrové řízení 
s vyjednáváním nebo soutěžní dialog 
v následujících případech:

Or. nl

Pozměňovací návrh 660
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o stavební práce, kde je 
předmětem smlouvy jak projekt, tak 

vypouští se
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provedení stavby ve smyslu čl. 2 bodu 8, 
nebo kde je ke stanovení právního nebo 
finančního rámce projektu potřeba 
vyjednávání;

Or. da

Pozměňovací návrh 661
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o stavební práce, kde je 
předmětem smlouvy jak projekt, tak 
provedení stavby ve smyslu čl. 2 bodu 8, 
nebo kde je ke stanovení právního nebo 
finančního rámce projektu potřeba 
vyjednávání;

a) pokud jde o stavební práce, kde je více 
předmětů smlouvy, jako například projekt, 
provedení, financování, provoz a údržba 
stavby ve smyslu čl. 2 bodu 8, nebo kde je 
ke stanovení právního nebo finančního 
rámce projektu potřeba vyjednávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 662
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o stavební práce, kde je 
předmětem smlouvy jak projekt, tak 
provedení stavby ve smyslu čl. 2 bodu 8, 
nebo kde je ke stanovení právního nebo 
finančního rámce projektu potřeba 
vyjednávání;

a) pokud jde o stavební práce, kde je ke 
stanovení právního nebo finančního rámce 
projektu potřeba vyjednávání;

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření by mohlo přinést podněty k tomu, aby veřejní zadavatelé zahrnuli projekt 
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a provedení stavby do jedné velké smlouvy, což nemusí vždy být ta nejvhodnější možnost.

Pozměňovací návrh 663
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o veřejné zakázky na 
stavební práce, jsou-li stavební práce 
vykonávány výlučně pro účely výzkumu, 
inovace, testování nebo vývoje, a nikoli 
s cílem dosáhnout ziskovosti nebo 
návratnosti nákladů na výzkum a vývoj;

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 664
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o veřejné zakázky na stavební 
práce, jsou-li stavební práce vykonávány 
výlučně pro účely výzkumu, inovace, 
testování nebo vývoje, a nikoli s cílem 
dosáhnout ziskovosti nebo návratnosti 
nákladů na výzkum a vývoj;

b) pokud jde o veřejné zakázky na stavební 
práce, dodávky a služby, jsou-li stavební 
práce vykonávány výlučně pro účely 
výzkumu, inovace, testování nebo vývoje, 
a nikoli s cílem dosáhnout ziskovosti nebo 
návratnosti nákladů na výzkum a vývoj;

Or. fr

Pozměňovací návrh 665
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o služby a dodávky, u nichž 
nelze technické specifikace stanovit 
s dostatečnou přesností odkazem na 
normy, evropská technická schválení, 
společné technické specifikace nebo 
technické reference ve smyslu bodů 2 až 5 
přílohy VIII;

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 666
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o služby a dodávky, u nichž 
nelze technické specifikace stanovit 
s dostatečnou přesností odkazem na normy, 
evropská technická schválení, společné 
technické specifikace nebo technické 
reference ve smyslu bodů 2 až 5 přílohy 
VIII;

c) pokud jde o služby založené na 
znalostech a dodávky, u nichž nelze 
technické specifikace stanovit 
s dostatečnou přesností odkazem na normy, 
evropská technická schválení, společné 
technické specifikace nebo technické 
reference ve smyslu bodů 2 až 5 přílohy 
VIII;

Or. en

Odůvodnění

Výběrové řízení s vyjednáváním je jediný možný postup, který je vhodné použít u kreativních 
služeb, neboť jejich výsledek nelze v důsledku jejich kreativní povahy předvídat. Z toho 
důvodu je nutné výslovně zmínit „intelektuální služby nebo služby založené na znalostech“ 
(viz definice v článku 1) a postup výběrového řízení s vyjednáváním stanovit jako povinný.

Pozměňovací návrh 667
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě nestandardních nebo 
nepřijatelných nabídek ve smyslu čl. 30 
odst. 2 písm. a) v odpověď na otevřené 
nebo omezené řízení;

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 668
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jestliže nemůže být zakázka z důvodu 
zvláštních okolností plynoucích z povahy 
nebo složitosti stavebních prací, dodávek 
či služeb nebo z rizik s nimi spojených 
zadána bez předchozího vyjednávání.

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 669
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jestliže nemůže být zakázka z důvodu 
zvláštních okolností plynoucích z povahy 
nebo složitosti stavebních prací, dodávek či 
služeb nebo z rizik s nimi spojených 
zadána bez předchozího vyjednávání.

e) odůvodní-li veřejní zadavatelé ve výzvě 
k účasti v soutěži, že zakázka nemůže být 
z důvodu zvláštních okolností plynoucích 
z povahy, právního či finančního 
charakteru nebo složitosti stavebních 
prací, dodávek či služeb nebo z rizik s nimi 
spojených zadána bez předchozího 
vyjednávání.

Or. en
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Odůvodnění

Tím, že se vyjednávací řízení také výslovně zpřístupní pro složité zakázky, potřebujeme 
omezené rozšiřování rozsahu uvedeného v návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) nemohou-li být splněny zvláštní 
požadavky veřejných zadavatelů týkající 
se zakázky bez výlučného využití 
standardizovaných řešení. 

Or. de

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli být schopni vybrat výběrové řízení s vyjednáváním, nemohou-li 
v postupu zadávání veřejných zakázek využít výhradně standardizovaných výrobků či služeb.

Pozměňovací návrh 671
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pokud mají povinnost konzultace se 
zástupci zaměstnanců v případě 
stavebních prácí nebo služeb s dopadem 
na zaměstnance.

Or. de

Pozměňovací návrh 672
Christel Schaldemose
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V období mezi vypršením lhůty pro přijetí 
nabídek a podpisem smlouvy mohou 
veřejní zadavatelé zahájit dialog 
s uchazeči, buď aby odstranili či napravili 
chyby, opomenutí či neshody v nabídkách 
nebo aby objasnili či doplnili obsah 
nabídek, a to do takové míry, která 
nepovede k diskriminaci.

Or. da

Pozměňovací návrh 673
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní 
dialog ani inovační partnerství do svého 
vnitrostátního práva neprovedou.

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní 
dialog ani inovační partnerství do svého 
vnitrostátního práva neprovedou.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Hlavními prioritami této modernizace je posílení flexibility při výběru postupů a propagace 
inovativních postupů zadávání zakázek. Provádění nejvýznamnějších postupů by jako takové 
nemělo být dobrovolné, ale jednotné ve všech členských státech, aby byly zajištěny rovné 
podmínky.

Pozměňovací návrh 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní 
dialog ani inovační partnerství do svého 
vnitrostátního práva neprovedou.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V některých případech představuje výběrové řízení s vyjednáváním jediný možný způsob, jak 
zadat složité zakázky. V takových případech by tedy orgány veřejné správy měly mít možnost 
rozhodnout se pro tento druh řízení. Postup s vyjednáváním by měl být zaveden ve všech 
členských státech, aby tak byla posílena harmonizace vnitřního trhu a přeshraniční obchod.

Pozměňovací návrh 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní 
dialog ani inovační partnerství do svého 

vypouští se
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vnitrostátního práva neprovedou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 677
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní 
dialog ani inovační partnerství do svého 
vnitrostátního práva neprovedou.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní dialog a inovační partnerství dávají veřejným 
zadavatelům příležitost k tomu, aby se jejich politiky zadávání veřejných zakázek staly 
jednoduššími, pružnějšími a účinnějšími. Tím, že se členským státem umožní, aby neprováděly 
tyto postupy, je veřejným zadavatelům odebrána tato svoboda. Je důležité, aby všichni veřejní 
zadavatelé mohli v budoucnu tyto nové postupy používat.

Pozměňovací návrh 678
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní 
dialog ani inovační partnerství do svého 
vnitrostátního práva neprovedou.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 679
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
výběrové řízení s vyjednáváním, soutěžní 
dialog ani inovační partnerství do svého 
vnitrostátního práva neprovedou.

Členské státy převedou výběrové řízení 
s vyjednáváním, soutěžní dialog a inovační 
partnerství do svého vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzva k účasti v soutěži může být
provedena jedním z následujících 
způsobů:

Výzva k účasti v soutěži je provedena
oznámením o zakázce v souladu s čl. 47.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje flexibilitu využití vyjednávání.

Pozměňovací návrh 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznámením o zakázce podle článku 47, vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Přesunuto do úvodního odstavce. Tento pozměňovací návrh posiluje flexibilitu využití 
vyjednávání.

Pozměňovací návrh 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oznámením předběžných informací 
podle čl. 46 odst. 2, je-li zakázka zadávána 
veřejným zadavatelem na nižší správní 
úrovni v omezeném řízení nebo ve 
výběrovém řízení s vyjednáváním.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje flexibilitu využití vyjednávání.

Pozměňovací návrh 683
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oznámením předběžných informací 
podle čl. 46 odst. 2, je-li zakázka zadávána 
veřejným zadavatelem na nižší správní 
úrovni v omezeném řízení nebo ve 
výběrovém řízení s vyjednáváním.

b) oznámením předběžných informací 
podle čl. 46 odst. 2, je-li zakázka zadávána 
veřejným zadavatelem v omezeném řízení 
nebo ve výběrovém řízení s vyjednáváním.

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě uvedeném v písmeni b) jsou 
hospodářské subjekty, které po zveřejnění 
oznámení předběžných informací vyjádřily 
svůj zájem, následně ve „výzvě k potvrzení 
zájmu“ vyzvány, aby potvrdily svůj zájem 
písemně v souladu s článkem 52.

Oznámením předběžných informací podle 
čl. 46 odst. 2, je-li zakázka zadávána 
veřejným zadavatelem na nižší správní 
úrovni v omezeném řízení nebo ve 
výběrovém řízení s vyjednáváním, členský 
stát zajistí, aniž jsou dotčena ustanovení 
prvního odstavce, že výzva k účasti 
v soutěži může být provedena 
prostřednictvím oznámení předběžných 
informací v souladu s čl. 46(2). Mohou 
také vyhradit tuto možnost pro zvláštní 
kategorie veřejných zadavatelů na nižší 
správní úrovni.
Je-li výzva k účasti v soutěži provedena 
prostřednictvím oznámení předběžných 
informací v souladu s čl. 46(2), jsou
hospodářské subjekty, které po zveřejnění 
pravidelného předběžného oznámení 
vyjádřily svůj zájem, následně ve „výzvě 
k potvrzení zájmu“ v souladu s článkem 52 
vyzvány, aby potvrdily svůj zájem 
písemně.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje flexibilitu využití vyjednávání. Zajistí také harmonizované 
provádění v rámci EU. 

Pozměňovací návrh 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít vyjednávací 

3. Ve zvláštních případech a za okolností 
výslovně uvedených v článku 30 členské
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řízení bez předchozího zveřejnění pouze ve 
zvláštních případech a za okolností 
výslovně uvedených v článku 30.

státy stanoví, že veřejní zadavatelé mohou 
použít vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění. Členské státy nepovolí použití 
tohoto postupu v jiných případech než 
těch, které jsou uvedeny v článku 30.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje flexibilitu využití vyjednávání. Zajistí také harmonizované 
provádění v rámci EU. 

Pozměňovací návrh 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 21
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce. Ve zvláštních výjimečných 
případech může být toto období 
prodlouženo na 40 dnů.

Or. de

Odůvodnění

Kratší lhůty zrychlují proces, aniž by se nutně snižovala kvalita nabídek.  Samotná nabídka 
nepředstavuje pro uchazeče žádné závazky.  Za předpokladu, že v této fázi není vyžadováno 
časově náročné osvědčení, může být přihláška vyplněna a odeslána poměrně rychle.

Pozměňovací návrh 687
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 688
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nové lhůty jsou pro praxi příliš krátké a mohou omezovat soutěž.

Pozměňovací návrh 690
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 47
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro přijímání nabídek by měla být prodloužena na 47 dnů. Tato lhůta dává uchazečům 
dost času na přípravu nabídky, a je kratší než stávající lhůta (52 dnů).

Pozměňovací návrh 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) oznámení předběžných informací 
obsahovalo všechny informace 
vyžadované pro oznámení o zakázce 
v příloze VI části B oddílu I, pokud tyto 
informace byly ve chvíli zveřejnění 
oznámení předběžných informací 
dostupné;
b) oznámení bylo odesláno ke zveřejnění 
nejméně 45 dnů a nejvýše 12 měsíců před 
dnem, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce.

Or. de
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Odůvodnění

Lhůta by měla být zkrácena na 21 dnů (viz pozměňovací návrh téhož poslance k čl. 25 odst. 1) 
s možností prodloužení na 40 dnů ve výjimečných případech. Případy uvedené v čl. 25 odst. 2 
mohou být odstraněny obrácením vztahu ve výjimce z pravidla.

Pozměňovací návrh 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže veřejný zadavatel zveřejní 
oznámení předběžných informací, které 
není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v tomto článku odst. 1 
druhém pododstavci zkrácena na 15 dnů za 
předpokladu, že jsou splněny obě 
následující podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 693
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže naléhavá, veřejným 
zadavatelem řádně odůvodněná situace 
znemožňuje použití lhůty stanovené 
v odst. 1 druhém pododstavci, může 
zadavatel stanovit jinou lhůtu v délce 
nejméně 20 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Lhůta by měla být zkrácena na 21 dnů (viz pozměňovací návrh téhož poslance k čl. 25 odst. 1) 
s možností prodloužení na 40 dnů ve výjimečných případech. Případy uvedené v čl. 25 odst. 2 
mohou být odstraněny obrácením vztahu ve výjimce z pravidla.

Pozměňovací návrh 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže naléhavá, veřejným zadavatelem 
řádně odůvodněná situace znemožňuje 
použití lhůty stanovené v odst. 1 druhém 
pododstavci, může zadavatel stanovit jinou 
lhůtu v délce nejméně 20 dnů ode dne, kdy 
bylo odesláno oznámení o zakázce.

3. Jestliže naléhavá, veřejným zadavatelem 
řádně odůvodněná situace znemožňuje 
použití lhůty stanovené v odst. 1 druhém 
pododstavci, může zadavatel stanovit jinou 
lhůtu v délce nejméně 15 dnů ode dne, kdy 
bylo odesláno oznámení o zakázce.

Or. en
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Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejný zadavatel může lhůtu pro 
doručení nabídek stanovenou v odst. 1 
druhém pododstavci zkrátit o pět dnů, 
jestliže souhlasí s tím, aby nabídky byly 
předkládány elektronickou cestou 
v souladu s čl. 19 odst. 3, 4 a 5.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Lhůta by měla být zkrácena na 21 dnů (viz pozměňovací návrh téhož poslance k čl. 25 odst. 1) 
s možností prodloužení na 40 dnů ve výjimečných případech. Případy uvedené v čl. 25 odst. 2 
mohou být odstraněny obrácením vztahu ve výjimce z pravidla.

Pozměňovací návrh 697
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejný zadavatel může lhůtu pro 
doručení nabídek stanovenou v odst. 1 
druhém pododstavci zkrátit o pět dnů, 
jestliže souhlasí s tím, aby nabídky byly 
předkládány elektronickou cestou 
v souladu s čl. 19 odst. 3, 4 a 5.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 698
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejný zadavatel může lhůtu pro 
doručení nabídek stanovenou v odst. 1 
druhém pododstavci zkrátit o pět dnů, 
jestliže souhlasí s tím, aby nabídky byly 
předkládány elektronickou cestou 
v souladu s čl. 19 odst. 3, 4 a 5.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 21 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací.

Or. de

Odůvodnění

Lhůta navržená Komisí je příliš dlouhá a mohla by být zkrácena na 21 dnů, což je v praxi 
dostatečná doba. Kratší lhůty zrychlují proces, aniž by se nutně snižovala kvalita nabídek.  
Samotná nabídka nepředstavuje pro uchazeče žádné závazky a přihláška může být vyplněna 
a odeslána poměrně rychle.

Pozměňovací návrh 700
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 35 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
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informací. informací.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro přijímání žádostí o účast by měla být prodloužena na 35 dnů. Tato lhůta dává 
uchazečům dost času na přípravu nabídky, a je kratší než stávající lhůta (37 dnů).

Pozměňovací návrh 703
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 21
dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva 
k předložení nabídek.

Or. de
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Odůvodnění

Lhůta navržená Komisí je příliš dlouhá a mohla by být zkrácena na 21 dnů, což je v praxi 
dostatečná doba. Kratší lhůty zrychlují proces, aniž by se nutně snižovala kvalita nabídek.  
Samotná nabídka nepředstavuje pro uchazeče žádné závazky a přihláška může být vyplněna 
a odeslána poměrně rychle.

Pozměňovací návrh 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 30
dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva 
k předložení nabídek.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 706
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Marian Harkin
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Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Jestliže veřejný zadavatel zveřejní 
oznámení předběžných informací, které 
není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v odst. 2 druhém 
pododstavci tohoto článku zkrácena na 10
dnů za předpokladu, že jsou splněny 
všechny následující podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 709
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže veřejný zadavatel zveřejní 
oznámení předběžných informací, které 

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

není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v odst. 2 druhém 
pododstavci tohoto článku obecně
zkrácena na 36 dnů, v žádném případě 
však nesmí být kratší než 22 dnů, za 
předpokladu, že jsou splněny všechny 
následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy zajistí, aby všechny nebo 
zvláštní kategorie veřejných zadavatelů na 
nižší správní úrovni mohly stanovit lhůtu 
pro doručení nabídek vzájemnou dohodou 
mezi veřejným zadavatelem a vybranými 
zájemci za předpokladu, že všem 
zájemcům je pro vypracování a podání 
jejich nabídek poskytnuta stejná lhůta. 
Jestliže není dosaženo dohody o lhůtě pro 
doručení nabídek, určí veřejný zadavatel 
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deset dnů ode dne výzvy k předložení 
nabídek.

lhůtu, která nesmí být kratší než deset dnů 
ode dne výzvy k předložení nabídek.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek a také zajištění harmonizovaného 
provádění v rámci EU.

Pozměňovací návrh 712
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejní zadavatelé na nižší správní 
úrovni mohou stanovit lhůtu pro doručení 
nabídek vzájemnou dohodou mezi 

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

veřejným zadavatelem a vybranými 
zájemci za předpokladu, že všem 
zájemcům je pro vypracování a podání 
jejich nabídek poskytnuta stejná lhůta.
Jestliže není možné dosáhnout dohody 
o lhůtě pro doručení nabídek, určí veřejný 
zadavatel lhůtu, která nesmí být kratší než 
patnáct dnů ode dne výzvy k předložení 
nabídek.

Or. fi

Pozměňovací návrh 714
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud veřejný zadavatel provede 
úpravy zadávací dokumentace v době, kdy 
běží lhůty uvedené v odstavcích 1, 2, 3 a 4, 
tyto lhůty se prodlouží o 15 dnů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve výběrovém řízení s vyjednáváním 
může kterýkoli hospodářský subjekt jako 
odpověď na výzvu k účasti v soutěži podat 
žádost o účast tím, že předloží informace 
požadované pro výběr na základě kvality.

1. Ve výběrovém řízení s vyjednáváním 
může kterýkoli hospodářský subjekt jako 
odpověď na výzvu k účasti v soutěži 
obsahující informaci vysvětlenou v příloze 
VI částech B a C podat žádost o účast tím, 
že předloží informace pro výběr na základě 
kvality, kterou požaduje zadavatel 
zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 717
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní zadavatelé 
zakázku a minimální požadavky, které je 
třeba splnit, a upřesní kritéria pro zadání 
zakázky, aby umožnili hospodářským 
subjektům zjistit povahu a rozsah zakázky 
a rozhodnout se, zda podají žádost o účast 
ve vyjednávání. V technických 
specifikacích upřesní veřejní zadavatelé, 
která část specifikací definuje minimální 
požadavky.

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní zadavatelé 
zakázku a minimální požadavky, které je 
třeba splnit, a upřesní hlavní kritérium 
nebo kritéria pro zadání zakázky, aby 
umožnili hospodářským subjektům zjistit 
povahu a rozsah zakázky a rozhodnout se, 
zda podají žádost o účast ve vyjednávání.

Or. en
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Odůvodnění

V takovém případě by vyjednávací řízení bylo více omezující než otevřené řízení a znamenalo 
by to menší právní jistotu.

Pozměňovací návrh 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní
zadavatelé zakázku a minimální 
požadavky, které je třeba splnit, a upřesní 
kritéria pro zadání zakázky, aby umožnili
hospodářským subjektům zjistit povahu 
a rozsah zakázky a rozhodnout se, zda 
podají žádost o účast ve vyjednávání.
V technických specifikacích upřesní 
veřejní zadavatelé, která část specifikací 
definuje minimální požadavky.

Veřejní zadavatelé označí v zadávací 
dokumentaci, jaké prvky vymezí minimální 
požadavky, které je třeba splnit. Tato 
vymezení jsou dostatečně přesná, aby 
umožnila hospodářským subjektům zjistit 
konkrétní povahu a rozsah zakázky 
a rozhodnout se, zda podají žádost o účast 
v postupu.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 719
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní zadavatelé 
zakázku a minimální požadavky, které je 
třeba splnit, a upřesní kritéria pro zadání 
zakázky, aby umožnili hospodářským 
subjektům zjistit povahu a rozsah zakázky 

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní zadavatelé 
zakázku a minimální požadavky, které je 
třeba splnit, a upřesní hlavní kritéria pro 
zadání zakázky, aby umožnili 
hospodářským subjektům zjistit povahu 
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a rozhodnout se, zda podají žádost o účast 
ve vyjednávání. V technických 
specifikacích upřesní veřejní zadavatelé, 
která část specifikací definuje minimální 
požadavky.

a rozsah zakázky a rozhodnout se, zda 
podají žádost o účast ve vyjednávání.

Or. de

Pozměňovací návrh 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní zadavatelé 
zakázku a minimální požadavky, které je 
třeba splnit, a upřesní kritéria pro zadání 
zakázky, aby umožnili hospodářským 
subjektům zjistit povahu a rozsah zakázky 
a rozhodnout se, zda podají žádost o účast 
ve vyjednávání. V technických 
specifikacích upřesní veřejní zadavatelé, 
která část specifikací definuje minimální 
požadavky.

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní zadavatelé 
zakázku a minimální požadavky, které je 
třeba splnit, a upřesní kritéria pro zadání 
zakázky, aby umožnili hospodářským 
subjektům zjistit povahu a rozsah zakázky 
a rozhodnout se, zda podají žádost o účast 
ve vyjednávání.

Or. de

Odůvodnění

Nový článek 27 odst. 1 ve druhém odstavci zavádí přísnější pravidla vyjednávání než ta, která 
jsou v současnosti platná.  To povede nejen ke zhoršování zadávání veřejných zakázek v 
praxi, ale také je v rozporu se společným cílem této reformy, jímž je zjednodušit postupy 
a učinit je flexibilnějšími. Zadavatelé zakázek by neměli být povinni určit minimální 
požadavky před zahájením řízení.

Pozměňovací návrh 721
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní zadavatelé 
zakázku a minimální požadavky, které je 
třeba splnit, a upřesní kritéria pro zadání 
zakázky, aby umožnili hospodářským 
subjektům zjistit povahu a rozsah zakázky 
a rozhodnout se, zda podají žádost o účast 
ve vyjednávání. V technických 
specifikacích upřesní veřejní zadavatelé, 
která část specifikací definuje minimální 
požadavky.

V oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu popíší veřejní zadavatelé 
zakázku a minimální požadavky, které je 
třeba splnit, a upřesní kritéria pro zadání 
zakázky, aby umožnili hospodářským 
subjektům zjistit povahu a rozsah zakázky 
a rozhodnout se, zda podají žádost o účast 
ve vyjednávání. Ve specifikacích upřesní 
veřejní zadavatelé, která část specifikací 
definuje minimální požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna kvalita/nejvyšší hodnota zvláště projektových (řešení) a inženýrských 
konzultačních služeb, nemělo by se vyjednávání stát smlouváním: 1) měla by být chráněna 
cena za původní rozsah, 2) je třeba ujasnit způsob, jak vést jednání, 3) minimální požadavky 
není možné měnit.

Pozměňovací návrh 722
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly podporovány inovace, zadavatelé 
veřejných zakázek mohou vyžadovat 
inovativní řešení problémů, místo aby 
vymezili zvláštní produkty či služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3



PE492.858v01-00 132/152 AM\908711CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací; minimální lhůta pro doručení 
nabídek je 30 dnů ode dne, kdy byla 
odeslána výzva. Použije se čl. 26 odst. 3 až 
6.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je dostatečně dlouhé období ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce nebo výzva k potvrzení zájmu, 
použije-li se jako výzva k účasti v soutěži 
oznámení předběžných informací; 
minimální lhůta pro doručení nabídek je 
dostatečně dlouhé období ode dne, kdy 
byla odeslána výzva. Použije se čl. 26 
odst. 3 až 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací; minimální lhůta pro doručení 
nabídek je 30 dnů ode dne, kdy byla 
odeslána výzva. Použije se čl. 26 odst. 3 až 
6.

Dostatečná lhůta pro doručení žádostí 
o účast je stanovena ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací; minimální lhůta pro doručení 
nabídek se počítá ode dne, kdy byla 
odeslána výzva, a je dostatečně dlouhá. 
Použije se čl. 26 odst. 3 až 6.

Or. de

Odůvodnění

Nově zavedená minimální lhůta 30 dnů by měla být nahrazena „dostatečnou lhůtou“, aby 
byla zadavatelům veřejných zakázek dána větší flexibilita. Lhůta pro přijímání žádostí o účast 
by neměla být stanovena jako určitý počet dnů, ale měla by být ponechána na uvážení 
zadavatelů zakázek. Zkušenosti z minulosti ukazují, že žádosti o účast jsou úplné a správné 
pouze tehdy, jsou-li lhůty výrazně kratší.
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Pozměňovací návrh 725
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací; minimální lhůta pro doručení 
nabídek je 30 dnů ode dne, kdy byla 
odeslána výzva. Použije se čl. 26 odst. 3 až 
6.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 35 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací; minimální lhůta pro doručení 
nabídek je 30 dnů ode dne, kdy byla 
odeslána výzva. Použije se čl. 26 odst. 3 až 
6.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro přijímání žádostí o účast by měla být prodloužena na 35 dnů. Tato lhůta dává 
uchazečům dost času na přípravu nabídky, a je kratší než stávající lhůta (37 dnů).

Pozměňovací návrh 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Písemnou nabídku, jež představuje 
základ pro následná vyjednávání, mohou 
předložit jen ty hospodářské subjekty, které 
k tomu byly veřejným zadavatelem 
vyzvány na základě posouzení 
požadovaných informací. Veřejní 
zadavatelé mohou v souladu s článkem 64 
omezit počet vhodných zájemců, kteří 
budou vyzváni k účasti v řízení.

2. Úvodní nabídku, jež představuje základ 
pro následná vyjednávání, mohou předložit 
jen ty hospodářské subjekty, které k tomu 
byly veřejným zadavatelem vyzvány na 
základě posouzení požadovaných 
informací. Veřejní zadavatelé mohou 
v souladu s článkem 64 omezit počet 
vhodných zájemců, kteří budou vyzváni 
k účasti v řízení.

Or. en
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Odůvodnění

Technická úprava, která zajistí, aby bylo povoleno elektronické zadávání veřejných zakázek, 
je to v souladu s postojem Rady k výběru postupů.

Pozměňovací návrh 727
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejní zadavatelé vyjednávají 
s uchazeči o jimi předložených nabídkách 
za účelem úpravy obsahu nabídek tak, aby 
lépe odpovídaly kritériím pro zadání 
zakázky a minimálním požadavkům 
uvedeným v odst. 1 druhém pododstavci.

3. Veřejní zadavatelé vyjednávají 
s uchazeči o jimi předložených nabídkách 
za účelem úpravy obsahu nabídek tak, aby 
lépe odpovídaly kritériím pro zadání 
zakázky a minimálním požadavkům.
Vyjednávání může být zaměřeno na 
právní, technické a finanční prvky 
nabídky, ale i na jednotlivé varianty 
a opravu věcných chyb.

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejní zadavatelé vyjednávají 
s uchazeči o jimi předložených nabídkách 
za účelem úpravy obsahu nabídek tak, aby 
lépe odpovídaly kritériím pro zadání 
zakázky a minimálním požadavkům 
uvedeným v odst. 1 druhém pododstavci.

3. Veřejní zadavatelé vyjednávají 
s uchazeči o předložených nabídkách 
a zadávací dokumentaci, podléhající 
ustanovením odstavce 2, za účelem úpravy 
obsahu nabídek tak, aby lépe odpovídaly 
kritériím pro zadání zakázky a minimálním 
požadavkům uvedeným v odst. 1 druhém 
pododstavci.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejní zadavatelé vyjednávají 
s uchazeči o jimi předložených nabídkách
za účelem úpravy obsahu nabídek tak, aby
lépe odpovídaly kritériím pro zadání 
zakázky a minimálním požadavkům 
uvedeným v odst. 1 druhém pododstavci.

3. Není-li ve čtvrtém pododstavci 
stanoveno jinak, veřejní zadavatelé 
vyjednávají s uchazeči o jimi předložených 
úvodních a všech následných nabídkách, 
kromě konečných nabídek ve smyslu 
odstavce 6, za účelem úpravy obsahu 
nabídek tak, aby bylo zajištěno, že nabídky 
lépe splní kritéria pro zadání zakázky 
vymezená v zadávací dokumentaci.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 730
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejní zadavatelé vyjednávají 
s uchazeči o jimi předložených nabídkách 
za účelem úpravy obsahu nabídek tak, aby 
lépe odpovídaly kritériím pro zadání 
zakázky a minimálním požadavkům 
uvedeným v odst. 1 druhém pododstavci.

3. Veřejní zadavatelé vyjednávají 
s uchazeči o obsahu nabídek, dostojí-li
minimálním požadavkům uvedeným 
v odst. 1 druhém pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V průběhu vyjednávání se nemění 
následující:

Minimální požadavky a kritéria pro 
zadání zakázky nejsou předmětem 
vyjednávání.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis zakázky; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 733
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis zakázky; vypouští se
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Or. da

Pozměňovací návrh 734
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis zakázky; a) obecný popis zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis zakázky; a) předmět zakázky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 736
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) část technických specifikací, která 
definuje minimální požadavky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) část technických specifikací, která 
definuje minimální požadavky;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zahrnuto v novém návrhu k tomuto pododstavci. Zjednodušení postupu zadávání veřejných 
zakázek. 

Pozměňovací návrh 738
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) část technických specifikací, která 
definuje minimální požadavky;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) část technických specifikací, která 
definuje minimální požadavky;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Cílem je zjednodušit evropské právo pro zadávání veřejných zakázek a učinit je pružnějším, 
přičemž je třeba se vyhnout novým administrativním zátěžím. Toto doplňkové ustanovení by se 
proto mělo zrušit.

Pozměňovací návrh 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kritéria pro zadání zakázky. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zahrnuto v novém návrhu k tomuto pododstavci. Zjednodušení postupu zadávání veřejných 
zakázek. 

Pozměňovací návrh 741
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kritéria pro zadání zakázky. c) hlavní kritérium či kritéria pro zadání 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c



PE492.858v01-00 140/152 AM\908711CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kritéria pro zadání zakázky. c) hlavní kritéria pro zadání zakázky.

Or. de

Pozměňovací návrh 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kritéria pro zadání zakázky. c) hlavní kritéria pro zadání zakázky.

Or. de

Odůvodnění

V rámci dialogu s uchazeči by mělo být možné provést drobné změny v zadávací dokumentaci.

Pozměňovací návrh 744
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) cena, nedojde-li ke změně dalších 
složek nabídky.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyhnout se tomu, aby byla vyjednávání využívána pouze ke snížení ceny výrobku.

Pozměňovací návrh 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co vypršela lhůta pro podávání 
nabídek, a předtím, než se přistoupí 
k jejich posuzování, mohou zadavatelé 
zakázek určit poměrnou váhu podpoložek 
kritéria pro zadání zakázky vymezeného 
dříve podle článku 66 odst.5, pokud: 
a) kritéria pro zadání zakázky stanovená 
v zakázkové dokumentaci či oznámení 
o zakázce jsou nezměněna;
b) nezahrnuje nové složky, které by 
ovlivnily přípravu nabídek;
c) nevede k diskriminaci kohokoli 
z uchazečů.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení a zefektivnění postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé veřejných zakázek mohou 
zadat zakázky na základě původních 
nabídek bez vyjednávání, pokud 
v oznámení o zakázce, výzvě k potvrzení 
zájmu či jiné zadávací dokumentaci jasně 
uvedli, že si vyhrazují toto právo.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 
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Pozměňovací návrh 747
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V průběhu jednání veřejní zadavatelé 
zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. 
Za tímto účelem neposkytují informace 
diskriminačním způsobem, který by mohl 
zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným. 
Zvláště se budou snažit zajistit, aby všichni 
uchazeči, jejichž nabídky nebyly 
vyloučeny podle odstavce 5, byli včas 
písemně informováni o jakýchkoli 
změnách v těch částech technických 
specifikací, jež nestanoví minimální 
požadavky, aby případně mohli nabídky 
podle daných změn upravit a upravené 
znovu předložit.

4. V průběhu jednání veřejní zadavatelé 
zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. 
Za tímto účelem neposkytují informace 
diskriminačním způsobem, který by mohl 
zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným. 
Zvláště se budou snažit zajistit, aby všichni 
uchazeči, jejichž nabídky nebyly 
vyloučeny podle odstavce 5, byli včas 
písemně informováni o jakýchkoli 
změnách, ke kterým došlo během 
vyjednávání, aby případně mohli nabídky 
podle daných změn upravit a upravené 
znovu předložit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V průběhu jednání veřejní zadavatelé 
zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. 
Za tímto účelem neposkytují informace 
diskriminačním způsobem, který by mohl 
zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným. 
Zvláště se budou snažit zajistit, aby všichni 
uchazeči, jejichž nabídky nebyly 
vyloučeny podle odstavce 5, byli včas 
písemně informováni o jakýchkoli 
změnách v těch částech technických 
specifikací, jež nestanoví minimální 

4. V průběhu jednání veřejní zadavatelé 
zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. 
Za tímto účelem neposkytují informace 
diskriminačním způsobem, který by mohl 
zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným. 
Zvláště se budou snažit zajistit, aby všichni 
uchazeči, jejichž nabídky nebyly 
vyloučeny podle odstavce 5, byli včas 
písemně informováni o jakýchkoli 
změnách v těch částech technických 
specifikací nebo jiné zadávací 
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požadavky, aby případně mohli nabídky 
podle daných změn upravit a upravené 
znovu předložit.

dokumentace, jež nestanoví minimální 
požadavky, aby zajistili dostatek času na 
to, aby mohli nabídky podle daných změn 
upravit a upravené znovu předložit.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nesmějí ostatním 
účastníkům odhalit navrhovaná řešení 
nebo jiné důvěrné informace sdělené 
zájemcem, který se účastní vyjednávání, 
bez jeho souhlasu. Tento souhlas nesmí mít 
podobu obecného zřeknutí se práv, nýbrž 
musí být vydán s odkazem na zamýšlené 
sdělení konkrétních řešení či jiných 
důvěrných informací.

V souladu s článkem 18 veřejní zadavatelé 
nesmějí ostatním účastníkům odhalit
důvěrné informace sdělené zájemcem, 
který se účastní vyjednávání, bez jeho 
souhlasu. Tento souhlas nesmí mít podobu 
obecného zřeknutí se práv, nýbrž musí být 
vydán s odkazem na zamýšlené sdělení 
konkrétních informací.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 750
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nesmějí ostatním 
účastníkům odhalit navrhovaná řešení 

Veřejní zadavatelé mají možnost 
prostřednictvím dohody v podobě 



PE492.858v01-00 144/152 AM\908711CS.doc

CS

nebo jiné důvěrné informace sdělené 
zájemcem, který se účastní vyjednávání, 
bez jeho souhlasu. Tento souhlas nesmí mít 
podobu obecného zřeknutí se práv, nýbrž
musí být vydán s odkazem na zamýšlené 
sdělení konkrétních řešení či jiných 
důvěrných informací.

obecného zřeknutí se práv odhalit ostatním 
účastníkům řešení navržená zájemcem, 
který se účastní vyjednávání. Jiná důvěrná 
informace sdělená zájemcem, který se 
účastní vyjednávání, nejsou odhalena bez 
jeho souhlasu. Tento souhlas musí být 
vydán s odkazem na zamýšlené sdělení 
těchto jiných důvěrných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 751
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nesmějí ostatním 
účastníkům odhalit navrhovaná řešení nebo 
jiné důvěrné informace sdělené zájemcem, 
který se účastní vyjednávání, bez jeho 
souhlasu. Tento souhlas nesmí mít podobu 
obecného zřeknutí se práv, nýbrž musí být 
vydán s odkazem na zamýšlené sdělení 
konkrétních řešení či jiných důvěrných 
informací.

Veřejní zadavatelé nesmějí ostatním 
účastníkům odhalit navrhovaná řešení nebo 
jiné důvěrné informace sdělené zájemcem, 
který se účastní vyjednávání, bez jeho 
souhlasu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 752
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výběrové řízení s vyjednáváním se 
může konat v postupných fázích s cílem 
snížit počet nabídek, o nichž se bude 
vyjednávat, za použití kritérií pro zadání
uvedených v oznámení o zakázce, ve výzvě

5. Výběrové řízení s vyjednáváním se 
může konat v postupných fázích s cílem 
snížit počet nabídek, o nichž se bude 
vyjednávat, za použití kritérií pro výběr
uvedených v oznámení o zakázce, ve výzvě 
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k potvrzení zájmu nebo v zadávací 
dokumentaci. Veřejný zadavatel uvede 
v oznámení o zakázce, výzvě k potvrzení 
zájmu nebo zadávací dokumentaci, zda 
tuto možnost využije.

k potvrzení zájmu nebo v zadávací 
dokumentaci. Veřejný zadavatel uvede 
v oznámení o zakázce, výzvě k potvrzení 
zájmu nebo zadávací dokumentaci, zda 
tuto možnost využije.

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud má veřejný zadavatel v úmyslu 
ukončit vyjednávání, informuje o tom 
zbývající uchazeče a stanoví společnou 
lhůtu pro předložení nových nebo 
upravených nabídek. Posoudí projednané
nabídky na základě původně stanovených 
kritérií pro zadání zakázky a zadá zakázku 
v souladu s články 66 až 69.

6. Pokud má veřejný zadavatel v úmyslu 
ukončit vyjednávání, informuje o tom 
zbývající uchazeče a stanoví společnou 
lhůtu pro předložení nových nebo 
upravených nabídek. Posoudí konečné
nabídky na základě původně stanovených 
kritérií pro zadání zakázky a zadá zakázku 
v souladu s články 66 až 69.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 754
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Veřejní zadavatelé nesmí omezit 
vyjednávání pouze na ceny uvedené 
v nabídkách.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 755
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
Soutěžní dialog
1. V soutěžním dialogu může kterýkoli 
hospodářský subjekt jako odpověď na 
výzvu k účasti v soutěži podat žádost 
o účast tím, že předloží informace 
požadované pro výběr na základě kvality.
Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce.
Dialogu se mohou zúčastnit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
posouzení požadovaných informací. 
Veřejní zadavatelé mohou v souladu 
s článkem 64 omezit počet vhodných 
zájemců, kteří budou vyzváni k účasti 
v řízení. Zakázka se zadává výhradně na 
základě kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu s čl. 66 
odst. 1 písm. a).
2. Veřejní zadavatelé stanoví své potřeby 
a požadavky v oznámení o zakázce 
a upřesní je v uvedeném oznámení a/nebo 
dokumentaci soutěžního dialogu. Zároveň 
v týchž dokumentech rovněž stanoví 
a definují zvolená kritéria pro zadání 
zakázky.
3. Veřejní zadavatelé zahájí se zájemci 
vybranými v souladu s odpovídajícími 
ustanoveními článků 54 až 65 dialog, 
jehož cílem je určit a vymezit nejlépe 
vyhovující prostředky ke splnění jejich 
potřeb. Během tohoto dialogu mohou 
s vybranými zájemci projednat všechny 
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aspekty zakázky.
V průběhu dialogu veřejní zadavatelé 
zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. 
Za tímto účelem neposkytují informace 
diskriminačním způsobem, který by mohl 
zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným.
Veřejní zadavatelé nesmějí odhalit jiným 
účastníkům navrhovaná řešení nebo jiné 
důvěrné informace sdělené zájemcem, 
který se účastní dialogu, bez jeho 
souhlasu. Tento souhlas nesmí mít 
podobu obecného zřeknutí se práv, nýbrž 
musí být vydán s odkazem na zamýšlené 
sdělení konkrétních řešení nebo jiných 
konkrétních důvěrných informací.
4. Soutěžní dialog se může konat 
v postupných fázích s cílem snížit počet 
řešení, jež budou během jednotlivých fází 
dialogu projednávána, za použití kritérií 
pro zadání definovaných v oznámení 
o zakázce nebo v dokumentaci soutěžního 
dialogu. Veřejný zadavatel v oznámení 
o zakázce nebo dokumentaci soutěžního 
dialogu uvede, zda tuto možnost využije.
5. Veřejný zadavatel pokračuje v dialogu 
do té doby, než nalezne jedno nebo více 
řešení, která jsou schopna splnit jeho 
potřeby.
6. Poté, co byl dialog prohlášen za 
ukončený, a poté, kdy o tom byli 
informováni účastníci, vyzve veřejný 
zadavatel účastníky k podání jejich 
konečných nabídek na základě jednoho 
nebo více řešení předložených 
a upřesněných během dialogu. Tyto 
nabídky musí obsahovat všechny prvky, 
které jsou nezbytné a požadované pro 
realizaci projektu.
7. Veřejní zadavatelé posuzují doručené 
nabídky na základě kritérií pro zadání 
zakázky stanovených v oznámení 
o zakázce nebo v dokumentaci soutěžního 
dialogu.
Je-li zapotřebí finalizovat finanční 
závazky nebo jiné podmínky smlouvy, 
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může veřejný zadavatel s uchazečem, 
jehož nabídka byla shledána hospodářsky 
nejvýhodnější v souladu s čl. 66 odst. 1 
písm. a), vyjednávat o konečných 
podmínkách smlouvy za předpokladu, že 
taková vyjednávání nevedou ke změně 
podstatných prvků nabídky nebo veřejné 
zakázky, včetně potřeb a požadavků 
stanovených v oznámení o zakázce nebo 
v dokumentaci soutěžního dialogu, 
a nevznikne riziko narušení hospodářské
soutěže nebo diskriminace.
8. Veřejní zadavatelé mohou stanovit ceny 
nebo platby pro účastníky dialogu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 756
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 35 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro přijímání žádostí o účast by měla být prodloužena na 35 dnů. Tato lhůta dává 
uchazečům dost času na přípravu nabídky, a je kratší než stávající lhůta (37 dnů).

Pozměňovací návrh 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dialogu se mohou zúčastnit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
posouzení požadovaných informací. 
Veřejní zadavatelé mohou v souladu 
s článkem 64 omezit počet vhodných 
zájemců, kteří budou vyzváni k účasti 
v řízení. Zakázka se zadává výhradně na 
základě kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu s čl. 66 
odst. 1 písm. a).

Dialogu se mohou zúčastnit jen ty 
hospodářské subjekty, které k tomu byly 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
posouzení požadovaných informací. 
Veřejní zadavatelé mají možnost jmenovat 
z řad svých zaměstnanců vedoucího 
projektu, který zaručí dodržování 
přijatelných lhůt prostřednictvím účinné
koordinace v každé fázi dialogu. Počet 
vhodných zájemců, kteří budou vyzváni 
k účasti na řízení, může být v souladu 
s článkem 64 omezený.

Or. fr

Pozměňovací návrh 758
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé stanoví své potřeby 
a požadavky v oznámení o zakázce 
a upřesní je v uvedeném oznámení a/nebo 
dokumentaci soutěžního dialogu. Zároveň 
v týchž dokumentech rovněž stanoví 
a definují zvolená kritéria pro zadání 
zakázky.

2. Veřejní zadavatelé stanoví své potřeby 
a požadavky v oznámení o zakázce 
a upřesní je v uvedeném oznámení a/nebo 
dokumentaci soutěžního dialogu. Zároveň 
v týchž dokumentech rovněž stanoví 
a definují zvolené hlavní kritérium či 
kritéria pro zadání zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé stanoví své potřeby 
a požadavky v oznámení o zakázce 
a upřesní je v uvedeném oznámení a/nebo 
dokumentaci soutěžního dialogu. Zároveň 
v týchž dokumentech rovněž stanoví 
a definují zvolená kritéria pro zadání 
zakázky.

2. Veřejní zadavatelé stanoví své potřeby 
a požadavky v oznámení o zakázce 
a upřesní je v uvedeném oznámení a/nebo 
dokumentaci soutěžního dialogu. Zároveň 
v týchž dokumentech rovněž stanoví 
a definují hlavní zvolená kritéria pro 
zadání zakázky.

Or. de

Pozměňovací návrh 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé stanoví své potřeby 
a požadavky v oznámení o zakázce 
a upřesní je v uvedeném oznámení a/nebo 
dokumentaci soutěžního dialogu. Zároveň 
v týchž dokumentech rovněž stanoví 
a definují zvolená kritéria pro zadání 
zakázky.

2. Veřejní zadavatelé stanoví své potřeby 
a požadavky v oznámení o zakázce 
a upřesní je v uvedeném oznámení a/nebo 
dokumentaci soutěžního dialogu. Zároveň 
v týchž dokumentech rovněž stanoví 
a definují hlavní zvolená kritéria pro 
zadání zakázky.

Or. de

Odůvodnění

V rámci dialogu s uchazeči by mělo být možné provést drobné změny v zadávací dokumentaci.

Pozměňovací návrh 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 28. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co vypršela lhůta pro podávání 
nabídek, a předtím, než se přistoupí 
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k jejich posuzování, mohou zadavatelé 
zakázek určit poměrnou váhu podpoložek 
kritéria pro zadání zakázky vymezeného 
dříve podle článku 66 odst.5, pokud: 
a) kritéria pro zadání zakázky stanovená 
v zakázkové dokumentaci či oznámení 
o zakázce jsou nezměněna;
b) nezahrnuje nové složky, které by 
ovlivnily přípravu nabídek;
c) nevede k diskriminaci kohokoli 
z uchazečů.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nesmějí odhalit jiným 
účastníkům navrhovaná řešení nebo jiné 
důvěrné informace sdělené zájemcem, 
který se účastní dialogu, bez jeho souhlasu. 
Tento souhlas nesmí mít podobu obecného 
zřeknutí se práv, nýbrž musí být vydán 
s odkazem na zamýšlené sdělení 
konkrétních řešení nebo jiných konkrétních 
důvěrných informací.

Veřejní zadavatelé nesmějí za žádných 
okolností odhalit jiným účastníkům 
navrhovaná řešení nebo jiné důvěrné 
informace sdělené zájemcem, který se 
účastní dialogu, bez jeho souhlasu, a tento 
souhlas nesmí být vynucen jako podmínka 
účasti v soutěžním dialogu. Tento souhlas 
nesmí mít podobu obecného zřeknutí se 
práv, nýbrž musí být vydán s odkazem na 
zamýšlené sdělení konkrétních řešení nebo 
jiných konkrétních důvěrných informací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nesmějí odhalit jiným 
účastníkům navrhovaná řešení nebo jiné 
důvěrné informace sdělené zájemcem, 
který se účastní dialogu, bez jeho souhlasu. 
Tento souhlas nesmí mít podobu obecného 
zřeknutí se práv, nýbrž musí být vydán 
s odkazem na zamýšlené sdělení 
konkrétních řešení nebo jiných 
konkrétních důvěrných informací.

V souladu s článkem 18 nesmějí veřejní
zadavatelé odhalit jiným účastníkům 
navrhovaná řešení nebo jiné důvěrné 
informace sdělené zájemcem, který se 
účastní dialogu, bez jeho souhlasu. Tento 
souhlas nesmí mít podobu obecného 
zřeknutí se práv, nýbrž musí být vydán 
s odkazem na zamýšlené sdělení 
konkrétních informací.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání veřejných zakázek. 


