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Pozměňovací návrh 764
Cornelis de Jong

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 mají možnost 
prostřednictvím dohody ve formě
obecného zřeknutí se práv odhalit jiným 
účastníkům řešení navrhovaná zájemcem,
který se účastní vyjednávání. Jiné důvěrné 
informace sdělené zájemcem, který se 
účastní vyjednávání, se nesdělují bez jeho 
souhlasu. Tento souhlas je vydán 
s odkazem na zamýšlené sdělení těchto
jiných důvěrných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Marian Harkin

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 jednají zcela v dobré 
víře a 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za nedodržení pododstavce 3 tohoto 
odstavce odpovídá zadavatel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 767
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veřejný zadavatel pokračuje v dialogu 
do té doby, než nalezne jedno nebo více 
řešení, která jsou schopna splnit jeho 
potřeby.

5. Veřejný zadavatel může buď stanovit 
lhůtu pro dialog, která je uvedena v 
oznámení o zakázce, nebo pokračovat 
v dialogu do té doby, než nalezne jedno 
nebo více řešení, která jsou schopna splnit 
jeho potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veřejný zadavatel pokračuje v dialogu 
do té doby, než nalezne jedno nebo více 
řešení, která jsou schopna splnit jeho 
potřeby.

5. Veřejný zadavatel může:

– buď stanovit lhůtu pro dialog, která je 
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uvedena v oznámení o zakázce;
– nebo pokračovat v dialogu do té doby, 
než nalezne jedno nebo více řešení, která 
jsou schopna splnit jeho potřeby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 28. – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost veřejného zadavatele mohou být 
tyto nabídky objasněny, upřesněny 
a zdokonaleny. Nicméně toto objasnění, 
upřesnění a zdokonalení či dodatečné 
informace nesmí zahrnovat změny 
základních aspektů nabídky či veřejné 
zakázky, včetně potřeb a požadavků 
stanovených v oznámení o zakázce nebo 
dokumentaci soutěžního dialogu, kde by 
změny těchto aspektů, potřeb a požadavků
patrně narušily soutěž nebo způsobily 
diskriminaci. 

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu pro zadávání zakázek.

Pozměňovací návrh 770
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost veřejného zadavatele může být 
uchazeč určený jako ten, který podal 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku, 
požádán o objasnění aspektů jeho nabídky 
nebo potvrzení závazků obsažených 
v nabídce, za předpokladu, že to nezpůsobí 
změnu podstatných prvků nabídky nebo 
výzvy k podání nabídek a nevznikne riziko 
narušení hospodářské soutěže nebo 
diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li zapotřebí finalizovat finanční 
závazky nebo jiné podmínky smlouvy, 
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.

Na žádost veřejného zadavatele může být 
uchazeč, jehož nabídka byla shledána 
hospodářsky nejvýhodnější v souladu 
s čl. 66 odst. 1 písm. a), požádán 
o objasnění aspektů jeho nabídky nebo 
potvrzení závazků obsažených v nabídce, 
za předpokladu, že to nezpůsobí změnu
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.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nové znění představuje riziko, jelikož zavádí možnost, aby veřejní zadavatelé 
vyvíjeli tlak ohledně ceny na uchazeče, jehož nabídka byla shledána hospodářsky 
nejvýhodnější. Proto je vhodnější stávající znění směrnice 2004/18/ES (čl. 29 odst. 7), 
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s menším uzpůsobením terminologii používané v návrhu Komise.  

Pozměňovací návrh 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Veřejní zadavatelé mohou stanovit ceny 
nebo platby pro účastníky dialogu.

8. Veřejní zadavatelé stanoví ceny nebo 
platby pro účastníky dialogu za podmínek
stanovených ve smlouvě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 773
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Veřejní zadavatelé mohou stanovit ceny 
nebo platby pro účastníky dialogu.

8. Veřejní zadavatelé stanoví ceny nebo 
platby pro účastníky dialogu.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Veřejní zadavatelé mohou stanovit ceny 
nebo platby pro účastníky dialogu.

8. Veřejní zadavatelé stanoví ceny nebo 
platby pro účastníky dialogu.

Or. en
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Odůvodnění

Je velmi obtížné, ne-li nemožné, správně odhadnout čas a prostředky nutné k účasti na 
vyjednávacích řízeních následně po předložení prvotní nabídky. Proto je pravděpodobné, že 
perspektiva na získání určité kompenzace za dodatečné úsilí přiláká dodavatele, kteří by se 
jinak účasti raději zdrželi, což bude patrně přínosné pro soutěž i kvalitu práce. 

Pozměňovací návrh 775
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 vypouští se
Inovační partnerství

1. V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
jejímž cílem je vybudování 
strukturovaného partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 
stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že jsou v 
souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti 
a dohodnutými náklady.

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k výrobní fázi dodávek 
nebo poskytování služeb. Zabezpečuje, 
aby partner dosahoval průběžných cílů, a 
zajišťuje výplatu odměny v příslušných 
splátkách. Na základě daných cílů může 
veřejný zadavatel po každé fázi 
rozhodnout o ukončení partnerství a může 
vyhlásit nové zadávací řízení pro zbývající 
fáze za předpokladu, že získal příslušná 
práva k duševnímu vlastnictví.

3. Zakázka se zadává v souladu s pravidly 
pro výběrové řízení s vyjednáváním 
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stanovenými v článku 27.

Při výběru zájemců veřejní zadavatelé 
věnují zvláštní pozornost kritériím 
týkajícím se schopnosti a zkušenosti 
uchazečů v oblasti výzkumu a vývoje a 
vývoje inovativních řešení. Mohou v 
souladu s článkem 64 omezit počet 
vhodných zájemců, kteří budou vyzváni 
k účasti na řízení.

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

4. Struktura partnerství a zejména doba 
trvání a hodnota jednotlivých fází odráží 
stupeň inovace navrhovaného řešení a 
posloupnost výzkumných a inovačních 
kroků potřebných k vývoji inovativního 
řešení, jaké ještě na trhu není k dispozici. 
Hodnota a doba trvání zakázky na nákup 
výsledné dodávky, služby nebo stavebních 
prací nepřekročí vhodné limity a 
zohledňuje potřebu návratnosti nákladů, 
včetně nákladů vzniklých při vývoji 
inovativního řešení, a potřebu dosažení 
odpovídajícího zisku. 

Veřejný zadavatel nesmí používat 
inovační partnerství způsobem, který by 
bránil hospodářské soutěži, omezoval ji 
nebo ji narušoval.

Or. fr

Pozměňovací návrh 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 vypouští se
Inovační partnerství
1. V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
jejímž cílem je vybudování 
strukturovaného partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 
stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že jsou v 
souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti 
a dohodnutými náklady.
2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k výrobní fázi dodávek 
nebo poskytování služeb. Zabezpečuje, 
aby partner dosahoval průběžných cílů, a 
zajišťuje výplatu odměny v příslušných 
splátkách. Na základě daných cílů může 
veřejný zadavatel po každé fázi 
rozhodnout o ukončení partnerství a může 
vyhlásit nové zadávací řízení pro zbývající 
fáze za předpokladu, že získal příslušná 
práva k duševnímu vlastnictví.

3. Zakázka se zadává v souladu s pravidly 
pro výběrové řízení s vyjednáváním 
stanovenými v článku 27.

Při výběru zájemců veřejní zadavatelé 
věnují zvláštní pozornost kritériím 
týkajícím se schopnosti a zkušenosti 
uchazečů v oblasti výzkumu a vývoje a 
vývoje inovativních řešení. Mohou v 
souladu s článkem 64 omezit počet 
vhodných zájemců, kteří budou vyzváni 
k účasti na řízení.

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

4. Struktura partnerství a zejména doba 
trvání a hodnota jednotlivých fází odráží 
stupeň inovace navrhovaného řešení a 
posloupnost výzkumných a inovačních 
kroků potřebných k vývoji inovativního 
řešení, jaké ještě na trhu není k dispozici. 
Hodnota a doba trvání zakázky na nákup 
výsledné dodávky, služby nebo stavebních 
prací nepřekročí vhodné limity a 
zohledňuje potřebu návratnosti nákladů, 
včetně nákladů vzniklých při vývoji 
inovativního řešení, a potřebu dosažení 
odpovídajícího zisku. 

Veřejný zadavatel nesmí používat 
inovační partnerství způsobem, který by 
bránil hospodářské soutěži, omezoval ji 
nebo ji narušoval.

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
jejímž cílem je vybudování 
strukturovaného partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 

1. V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
jejímž cílem je vybudování 
strukturovaného partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 
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stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že jsou v 
souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti a 
dohodnutými náklady.

stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, za předpokladu, že jsou v 
souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti a 
dohodnutými náklady. Zakázka zakládající 
inovační partnerství se zadává výhradně 
na základě kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu s čl. 66 
odst. 1 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu pro zadávání zakázek a zlepšení nových postupů v rámci inovačních 
partnerství.

Pozměňovací návrh 778
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2– pododstavce 1 a a 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Práva k duševnímu vlastnictví se zadávají 
pouze s cílem umožnit veřejnému 
zadavateli navázat na výsledek 
předcházejících fází, v souladu s cílem 
partnerství, v případě změny dodavatele 
během postupu, s cílem snížit dopad 
získání práv, pokud jde o podnik, který byl 
nahrazen. 
Ustanovení upravující práva k duševnímu 
vlastnictví jasně definují práva a 
povinnosti všech stran. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k výrobní fázi 
dodávek nebo poskytování služeb.
Zabezpečuje, aby partner dosahoval 
průběžných cílů, a zajišťuje výplatu 
odměny v příslušných splátkách. Na 
základě daných cílů může veřejný 
zadavatel po každé fázi rozhodnout o 
ukončení partnerství a může vyhlásit nové 
zadávací řízení pro zbývající fáze za 
předpokladu, že získal příslušná práva 
k duševnímu vlastnictví.

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, jenž může zahrnovat výrobní fázi 
dodávek nebo poskytování služeb či 
dokončení stavebních prací. Partnerství 
stanovuje, aby partner dosahoval 
průběžných cílů, a zajišťuje výplatu 
odměny v příslušných splátkách. Na 
základě daných cílů může veřejný 
zadavatel po každé fázi rozhodnout o 
ukončení partnerství a může vyhlásit nové 
zadávací řízení pro zbývající fáze za 
předpokladu, že v zadávací dokumentaci
veřejný zadavatel uvedl, za jakých 
podmínek může využít své pravomoci k 
ukončení partnerství. 

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu pro zadávání zakázek a zlepšení postupů v rámci inovačních 
partnerství.

Pozměňovací návrh 780
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k výrobní fázi dodávek 
nebo poskytování služeb. Zabezpečuje, aby 
partner dosahoval průběžných cílů, a 
zajišťuje výplatu odměny v příslušných 
splátkách. Na základě daných cílů může 

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k výrobní fázi dodávek 
nebo poskytování služeb. Zabezpečuje, aby 
partner dosahoval průběžných cílů, a 
zajišťuje výplatu odměny v příslušných 
splátkách. Na základě daných cílů může 
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veřejný zadavatel po každé fázi rozhodnout 
o ukončení partnerství a může vyhlásit 
nové zadávací řízení pro zbývající fáze za 
předpokladu, že získal příslušná práva 
k duševnímu vlastnictví.

veřejný zadavatel po každé fázi rozhodnout 
o ukončení partnerství a může vyhlásit 
nové zadávací řízení pro zbývající fáze.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí průběžně objasňovat, jak řídit tento nový postup s cílem podpořit inovace a 
vyhnout se výběru uzpůsobenému konkrétní nabídce, a rovněž to, jak vyhodnocovat práva k 
duševnímu vlastnictví; (jaký bude rozsah komerčního trhu .) Příliš nejasná definice. Veřejní 
zadavatelé budou více zapojovat (odborné) aktéry ze soukromé tržní sféry namísto toho, aby 
využili vlastní služby. Objasnění definice postupu udělování práv k duševnímu vlastnictví. 

Pozměňovací návrh 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zakázka se udělí v souladu s tímto 
odstavcem: 
V zadávací dokumentaci veřejní 
zadavatelé uvedou, které prvky definují 
minimální požadavky, které je třeba splnit. 
Označení musí být dostatečně přesné, aby 
umožnilo hospodářským subjektům určit 
povahu a rozsah zakázky a rozhodnout o 
tom, jestli žádat o účast v řízení. 
Minimální lhůta pro doručení žádostí o 
účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce, nebo -
použije-li se jako výzva k účasti v soutěži 
oznámení předběžných informací - 30 dnů 
ode dne, kdy byla odeslána výzva k 
potvrzení účasti. Minimální lhůta pro 
doručení původních nabídek je 30 dnů 
ode dne, kdy byla odeslána výzva.
Veřejní zadavatelé vyjednají s uchazeči 
počáteční a všechny následné předložené 
nabídky s cílem zlepšit obsah a zajistit, 
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aby tyto nabídky lépe plnily kritéria pro 
přidělení uvedená v zadávací 
dokumentaci.
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, byli včas písemně informováni 
o jakýchkoli změnách v těch částech 
technických specifikací další zadávací 
dokumentace, jež nestanoví minimální 
požadavky, aby byla poskytnuta 
dostatečná doba, během které by tito 
uchazeči případně mohli nabídky podle 
daných změn upravit a upravené znovu 
předložit.
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.
Minimální požadavky a kritéria pro 
přidělení nejsou předmětem vyjednávání.
Poté, co uplyne lhůta pro předkládání 
nabídek, a předtím, než se přistoupí k 
jejich prověření, mohou veřejní zadavatelé 
specifikovat poměrnou váhu připojenou k
podpoložkám kritérií pro přidělení předem 
definovaných v souladu s čl. 66 odst. 5, 
pokud:
– kritéria pro zadání zakázky stanovená 
v zadávací dokumentaci nebo v popisném
dokumentu jsou nezměněna;
(a) nejsou-li sem zahrnuty nové prvky, 
které by mohly mít vliv na přípravu 
zakázek; 
(b) nedává-li to podnět k diskriminaci vůči 
nějakému z uchazečů.
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Postupy pro inovační partnerství mohou 
probíhat 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 k potvrzení 
zájmu nebo v zadávací dokumentaci. 
Veřejný zadavatel jasně uvede v oznámení 
o zakázce, výzvě k potvrzení zájmu nebo 
zadávací dokumentaci, zda tuto možnost 
využije.

Or. en

Odůvodnění

Klíčový pozměňovací návrh pro inovační partnerství, který přibližuje postup výběrovému 
řízení s vyjednáváním, avšak umožňuje více možností vyjednávání v případě inovačních 
partnerství v případě, že jsou požadovány u typů zakázek spadajících pod nový postup, což 
vysvětluje, proč platí pouze určité nejdůležitější části článku 27, které zajišťují 
transparentnost a spravedlnost. 

Pozměňovací návrh 782
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakázka se zadává v souladu s pravidly 
pro výběrové řízení s vyjednáváním 
stanovenými v článku 27.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výběru zájemců veřejní zadavatelé Při výběru zájemců veřejní zadavatelé 
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věnují zvláštní pozornost kritériím 
týkajícím se schopnosti a zkušenosti
uchazečů v oblasti výzkumu a vývoje a 
vývoje inovativních řešení. Mohou v 
souladu s článkem 64 omezit počet 
vhodných zájemců, kteří budou vyzváni 
k účasti na řízení.

věnují zvláštní pozornost kritériím 
týkajícím se schopnosti zájemců v oblasti 
výzkumu a vývoje a vývoje inovativních 
řešení. Mohou v souladu s článkem 64 
omezit počet vhodných zájemců, kteří 
budou vyzváni k účasti na řízení.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení postupu pro inovační partnertsví, jež umožňuje lepší přístup zejména inovativním 
MSP. 

Pozměňovací návrh 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, jež 
nemohou být uspokojeny pomocí 
existujících řešení, mohou předkládat jen 
hospodářské subjekty, které jsou k tomu 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
jeho posouzení požadovaných informací.

Or. en

Odůvodnění

Již zmíněno v předcházejících pozměňovacích návrzích pro inovační partnerství. 

Pozměňovací návrh 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel



PE492.859v01-00 18/166 AM\908712CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Struktura partnerství a zejména doba trvání 
a hodnota jednotlivých fází odráží stupeň 
inovace navrhovaného řešení a posloupnost 
výzkumných a inovačních kroků 
potřebných k vývoji inovativního řešení, 
jaké ještě na trhu není k dispozici. Hodnota 
a doba trvání zakázky na nákup výsledné 
dodávky, služby nebo stavebních prací 
nepřekročí vhodné limity a zohledňuje 
potřebu návratnosti nákladů, včetně 
nákladů vzniklých při vývoji inovativního 
řešení, a potřebu dosažení odpovídajícího
zisku.

Veřejný zadavatel zajistí, aby struktura 
partnerství a zejména doba trvání a 
hodnota jednotlivých fází odrážely stupeň 
inovace navrhovaného řešení a posloupnost 
výzkumných a inovačních kroků 
potřebných k vývoji inovativního řešení, 
jaké ještě na trhu není k dispozici. 
Odhadovaná hodnota dodávek, služeb
nebo stavebních prací není nepoměrná ve 
vztahu k investici požadované pro jejich 
rozvoj. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby využívání inovačních partnerství odpovídalo 
klíčovému cíli tohoto nového postupu a aby byly vynakládané finanční prostředky 
zhodnoceny.  

Pozměňovací návrh 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel nesmí používat 
inovační partnerství způsobem, který by 
bránil hospodářské soutěži, omezoval ji 
nebo ji narušoval.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Již zmíněno výše v jiném pozměňovacím návrhu pro inovační partnerství. 
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Pozměňovací návrh 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 a
Systém poukázek na služby

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

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Marc Tarabella
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Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky 
vyjednávacím řízením bez předchozího 
zveřejnění pouze v případech stanovených 
v odstavcích 2 až 5.

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky 
vyjednávacím řízením bez předchozího 
zveřejnění pouze v případech stanovených 
v odstavcích 2 až 5. Veřejní zadavatelé 
nesmí použít vyjednávací řízení bez 
zveřejnění pro jediný účel vyjednávání 
ceny stavebních prací, dodávek a služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky 
vyjednávacím řízením bez předchozího 
zveřejnění pouze v případech stanovených 
v odstavcích 2 až 5.

1. Ve zvláštních případech a za okolností 
stanovených v odstavcích 2 až 5 mohou
členské státy stanovit, že veřejní zadavatelé 
mohou zadávat veřejné zakázky 
vyjednávacím řízením bez předchozího 
zveřejnění. Ve všech ostatních případech 
není používání tohoto postupu dovoleno. 

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu pro zadávání zakázek.

Pozměňovací návrh 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky 
vyjednávacím řízením bez předchozího 
zveřejnění pouze v případech stanovených 
v odstavcích 2 až 5.

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky 
vyjednávacím řízením bez předchozího 
zveřejnění pouze v případech stanovených 
v odstavcích 2 až 5 v případech, kdy 
hodnota zakázky nepřekračuje 500 000 
EUR v případě veřejných zakázek na 
stavební práce a ne více než 100 000 EUR 
v případě veřejných zakázek na služby.

Or. it

Pozměňovací návrh 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění může být použito pro veřejné 
zakázky na stavební práce, dodávky a 
služby v následujících případech:

Netýká se českého znění. 

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání zakázek. (Netýká se českého znění) 

Pozměňovací návrh 792
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 

(a) jestliže v otevřeném řízení, 
v omezeném řízení nebo vyjednávacím 
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žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi nebo vnitrostátnímu orgánu pro 
dohled jmenovanému podle článku 84 je 
na jejich žádost zaslána zpráva;

řízení s předchozím zveřejněním nebyly 
podány žádné nabídky nebo žádné vhodné 
nabídky nebo žádné žádosti o účast, za 
předpokladu, že se původní podmínky 
zakázky podstatně nezmění.

Or. en

Odůvodnění

Příliš byrokratické, jedním z cílů této revize bylo zjednodušení s cílem dosáhnout větší 
rentability. 

Pozměňovací návrh 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi nebo vnitrostátnímu orgánu pro 
dohled jmenovanému podle článku 84 je 
na jejich žádost zaslána zpráva;

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky nezmění.

Or. de

Odůvodnění

Nejasná formulace, co se týče povinnosti podat zprávu, by způsobila zbytečnou byrokratickou 
zátěž a nepřiměřené požadavky na veřejné zadavatele, především vzhledem k tomu, že bude 
zapojen pouze jeden vnitrostátní orgán. 

Pozměňovací návrh 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt



AM\908712CS.doc 23/166 PE492.859v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi nebo vnitrostátnímu orgánu pro 
dohled jmenovanému podle článku 84 je 
na jejich žádost zaslána zpráva;

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi nebo příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu je na jejich žádost zaslána zpráva;

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy pro článek 84. 

Pozměňovací návrh 795
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi nebo vnitrostátnímu orgánu pro 
dohled jmenovanému podle článku 84 je 
na jejich žádost zaslána zpráva;

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky nezmění.

Or. it

Pozměňovací návrh 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi nebo vnitrostátnímu orgánu pro 
dohled jmenovanému podle článku 84 je 
na jejich žádost zaslána zpráva;

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění.

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi nebo vnitrostátnímu orgánu pro 
dohled jmenovanému podle článku 84 je 
na jejich žádost zaslána zpráva;

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 
o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky nezmění.

Or. de

Pozměňovací návrh 798
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 

(a) jestliže v otevřeném nebo omezeném 
řízení nebyly podány žádné nabídky nebo 
žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti 



AM\908712CS.doc 25/166 PE492.859v01-00

CS

o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi nebo vnitrostátnímu orgánu pro 
dohled jmenovanému podle článku 84 je 
na jejich žádost zaslána zpráva;

o účast, za předpokladu, že se původní 
podmínky zakázky podstatně nezmění a že 
Komisi je zaslána zpráva.

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) jestliže je cílem zadání zakázky 
vytvoření nebo získání uměleckého díla;

(b) jestliže z uměleckých důvodů může být
zakázka udělena pouze konkrétnímu
hospodářskému subjektu,

Or. en

Odůvodnění

Omezené využití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění pouze na umělecká díla se 
zdá být příliš úzký přístup. Daná veřejná zakázka se nemusí vztahovat na umělecké dílo, ale 
může mít bezpochyby uměleckou povahu (tj. umělecké vystoupení, koncert). 

Pozměňovací návrh 800
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – podostavec 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů,

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 801
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – podostavec 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů,

(i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických nebo právních důvodů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – podostavec 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů,

(i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických nebo právních důvodů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – podostavec 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů,

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických nebo právních důvodů; 

Or. de

Odůvodnění

Toto vložení rovněž pokryje případy, kdy veřejný zadavatel potřebuje budovu na konkrétním 
místě a vlastník prodá pouze v případě, je-li mu udělena zakázka na stavební práce. 
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Pozměňovací návrh 804
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – podostavec 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů,

i) neexistence hospodářské soutěže 
z právních nebo technických důvodů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 805
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – podostavec 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) ochrana jiných výlučných práv. iii) ochrana jiných výlučných práv, včetně 
priority ohledně určitého pozemku, na 
němž se nachází majetek. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – podostavec 1 – písm. c – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se použije jen v případě, že 
neexistuje přiměřená alternativa nebo 
náhrada a že neexistence soutěže není 
výsledkem umělého omezení parametrů 
zadání zakázky;

Tato výjimka se použije jen v případě, že 
neexistence soutěže není výsledkem 
umělého omezení parametrů zadání 
zakázky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 807
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – podostavec 1 – písm. c – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se použije jen v případě, že 
neexistuje přiměřená alternativa nebo 
náhrada a že neexistence soutěže není 
výsledkem umělého omezení parametrů 
zadání zakázky;

Tato výjimka se použije jen v případě, že 
neexistence soutěže není výsledkem 
umělého omezení parametrů zadání 
zakázky;

Or. de

Pozměňovací návrh 808
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené vyšší mocí, a 
proto nelze dodržet lhůty pro otevřené 
řízení, omezené řízení nebo výběrové 
řízení s vyjednáváním; okolnosti, které se 
uvádějí pro odůvodnění krajní naléhavosti, 
nesmějí být v žádném případě způsobeny 
veřejným zadavatelem.

(d) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti, kterou nemohl 
zadavatel předjímat, a proto nelze dodržet 
lhůty pro otevřené řízení, omezené řízení 
nebo výběrové řízení s vyjednáváním; 
okolnosti, které se uvádějí pro odůvodnění 
krajní naléhavosti, nesmějí být v žádném 
případě způsobeny veřejným zadavatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené vyšší mocí, a 
proto nelze dodržet lhůty pro otevřené 
řízení, omezené řízení nebo výběrové 
řízení s vyjednáváním; okolnosti, které se 
uvádějí pro odůvodnění krajní naléhavosti, 
nesmějí být v žádném případě způsobeny 
veřejným zadavatelem.

(d) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti, a proto nelze dodržet 
lhůty pro otevřené řízení, omezené řízení 
nebo výběrové řízení s vyjednáváním; 
okolnosti, které se uvádějí pro odůvodnění 
krajní naléhavosti, nesmějí být v žádném 
případě způsobeny veřejným zadavatelem.

Or. en

Odůvodnění

Krajní naléhavost by neměla být omezena pouze na vyšší moc. 

Pozměňovací návrh 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené vyšší mocí, a 
proto nelze dodržet lhůty pro otevřené 
řízení, omezené řízení nebo výběrové 
řízení s vyjednáváním; okolnosti, které se 
uvádějí pro odůvodnění krajní naléhavosti, 
nesmějí být v žádném případě způsobeny 
veřejným zadavatelem;

(d) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené událostmi, 
které nemohl zadavatel předjímat, a proto 
nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, 
omezené řízení nebo výběrové řízení 
s vyjednáváním; okolnosti, které se uvádějí 
pro odůvodnění krajní naléhavosti, nesmějí 
být v žádném případě způsobeny veřejným 
zadavatelem;

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení postupu zadávání zakázek.

Pozměňovací návrh 811
Peter Simon
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Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené vyšší mocí, a 
proto nelze dodržet lhůty pro otevřené 
řízení, omezené řízení nebo výběrové 
řízení s vyjednáváním; okolnosti, které se 
uvádějí pro odůvodnění krajní naléhavosti, 
nesmějí být v žádném případě způsobeny 
veřejným zadavatelem;

(d) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené událostmi, 
které nemohl zadavatel předjímat, a proto 
nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, 
omezené řízení nebo výběrové řízení 
s vyjednáváním; okolnosti, které se uvádějí 
pro odůvodnění krajní naléhavosti, nesmějí 
být v žádném případě způsobeny veřejným 
zadavatelem.

Or. de

Pozměňovací návrh 812
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) podá-li hospodářský subjekt z vlastní 
iniciativy zadavateli návrh inovačního 
partnerství s cílem vybudovat 
strukturované partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 
stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že jsou v 
souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti 
a dohodnutými náklady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 813
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je nestandardní nebo nepřijatelná, a – je nestandardní nebo nepřijatelná, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro dodatečné dodávky od původního 
dodavatele, které jsou určeny buď k 
částečnému nahrazení běžných dodávek 
nebo zařízení, nebo k rozšíření stávajících 
dodávek nebo zařízení, jestliže by změna 
dodavatele nutila veřejného zadavatele 
získávat materiál, který má odlišné 
technické vlastnosti, což by mělo za 
následek neslučitelnost nebo nepřiměřené 
technické obtíže při provozu a údržbě; 
doba trvání takových zakázek a 
opakovaných zakázek nepřekročí zpravidla 
tři roky;

(b) pro dodatečné dodávky od původního 
dodavatele, které jsou určeny buď k 
částečnému nahrazení běžných dodávek 
nebo zařízení, nebo k rozšíření stávajících 
dodávek nebo zařízení, jestliže by změna 
dodavatele nutila veřejného zadavatele 
získávat materiál, který má odlišné 
technické vlastnosti, což by mělo za 
následek neslučitelnost nebo nepřiměřené 
technické obtíže při provozu a údržbě; 
doba trvání takových zakázek a 
opakovaných zakázek nepřekročí zpravidla 
čtyři roky;

Or. en

Pozměňovací návrh 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění může být použito v případě 
veřejných zakázek na služby, jestliže 
dotčená zakázka následuje po veřejné 
soutěži na určitý výkon organizované 

Netýká se českého znění



PE492.859v01-00 32/166 AM\908712CS.doc

CS

v souladu s touto směrnicí a má být 
v souladu s příslušnými pravidly zadána 
vítězi nebo jednomu z vítězů takové 
veřejné soutěže; v druhém jmenovaném 
případě musí být k účasti na vyjednávání 
vyzváni všichni vítězové.

Or. en

Odůvodnění

Vyjednávací řízení je postup, který se používá, nikoli pouze plánuje. 

Pozměňovací návrh 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění může být použito v případě 
nových stavebních prací nebo služeb, které 
spočívají v opakování podobných 
stavebních prací nebo služeb svěřených 
hospodářskému subjektu, kterému stejný 
veřejný zadavatel zadal původní zakázku, 
za předpokladu, že tyto stavební práce 
nebo služby odpovídají základnímu 
projektu, na který byla zadána původní 
zakázka v rámci řízení podle čl. 24 odst. 1. 
Základní projekt uvádí rozsah případných 
dodatečných stavebních prací nebo služeb 
a podmínky, za nichž budou zadány.

Netýká se českého znění

Or. en

Odůvodnění

Taktéž.

Pozměňovací návrh 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění může být použito v případě 
nových stavebních prací nebo služeb, 
které spočívají v opakování podobných 
stavebních prací nebo služeb svěřených 
hospodářskému subjektu, kterému stejný 
veřejný zadavatel zadal původní zakázku, 
za předpokladu, že tyto stavební práce
nebo služby odpovídají základnímu 
projektu, na který byla zadána původní 
zakázka v rámci řízení podle čl. 24 odst. 1. 
Základní projekt uvádí rozsah případných 
dodatečných stavebních prací nebo služeb 
a podmínky, za nichž budou zadány.

Vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění může být použito v případě 
nových služeb, které spočívají v opakování 
podobných služeb svěřených 
hospodářskému subjektu, kterému stejný 
veřejný zadavatel zadal původní zakázku, 
za předpokladu, že tyto služby odpovídají 
základnímu projektu, na který byla zadána 
původní zakázka v rámci řízení podle 
čl. 24 odst. 1. Základní projekt uvádí
rozsah případných dodatečných služeb a 
podmínky, za nichž budou zadány.

Or. it

Pozměňovací návrh 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Možnost použití tohoto řízení se uvádí již 
při oznámení zařazení prvního projektu do 
soutěže a veřejní zadavatelé vezmou 
v úvahu celkové odhadované náklady na 
následné stavební práce a služby při 
použití článku 4.

Možnost použití tohoto řízení se uvádí již 
při oznámení zařazení prvního projektu do 
soutěže a veřejní zadavatelé vezmou 
v úvahu celkové odhadované náklady na 
následné služby při použití článku 4.

Or. it

Pozměňovací návrh 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi



PE492.859v01-00 34/166 AM\908712CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto řízení lze použít pouze v průběhu tří 
let následujících po zadání původní 
zakázky.

Toto řízení lze použít pouze v průběhu 
dvou let následujících po zadání původní 
zakázky.

Or. it

Pozměňovací návrh 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Veřejní zadavatelé mohou kombinovat
prvky otevřeného řízení s prvky
vyjednávacího řízení.

Or. de

Odůvodnění

Měla by existovat možnost provádět zadávací řízení v jedné fázi. To by umožnilo veřejnému 
zadavateli větší flexibilitu a umožnilo by mu kombinovat prvky otevřeného řízení s prvky 
vyjednávacího řízení. V rámci postupu v jedné fázi by měl být veřejný zadavatel schopen, 
stejně jako v otevřeném řízení, získávat veřejné zakázky od účastníků okamžitě a vyjednávat o 
nich. 

Pozměňovací návrh 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění se může použít v případech, kdy 
se veřejný zadavatel domnívá, že zakázka 
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by měla být udělena na vzájemnou 
veřejnou službu s cílem usnadnit:
(i) integraci zaměstnanců veřejného 
sektoru do soukromého sektoru; nebo
(ii) rozmanitost dodavatelů na trhu v 
rámci dané veřejné zakázky.
Tato výjimka platí pouze v případě, je-li 
zakázka udělena: 
(i) subjektu, u něhož se očekává, že se 
stane vzájemnou společností pro veřejnou 
službu, jakmile příslušné fyzické osoby 
opustí své pracovní pozice ve veřejném 
sektoru a daný subjekt začne poskytovat 
služby; nebo
(ii) do tří let počínaje dnem, ve kterém 
vzájemná společnost pro veřejnou službu
začne poskytovat jakékoli služby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se veřejný zadavatel rozhodne v 
souladu s tímto článkem použít 
vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění, poskytne orgánu pro dohled 
dle článku 84 podrobnou zprávu, kde toto 
rozhodnutí odůvodní a v níž budou 
uvedeny dokumenty veřejné zakázky a k 
ní se vztahující informace; v případě, že si 
přeje použít vyjednávací řízení bez 
předchozího zveřejnění dle písmene a), 
přiloží také dokumenty předchozího 
výběrového řízení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě výjimečných a 
řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 824
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě výjimečných a 
řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů.

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě výjimečných a 
řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů. Doba 
platnosti rámcové dohody s ohledem na 
údržbu se zakládá na životním cyklu práce
nebo dodávky.

Or. en

Odůvodnění

S cílem řešit problémy typu smluv na údržbu výtahů. 

Pozměňovací návrh 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě výjimečných a 
řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů.

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě případů, kdy se 
týká práce, jejíž provedení bude trvat déle 
než 4 roky, nebo kdy je delší doba
odůvodněna potřebou hospodářských
subjektů provést investice, u nichž je doba 
k amortizaci delší než 4 roky, nebo které 
jsou spojeny s náborem vhodného 
personálu k provedení zakázky nebo 
školení personálu pro účely provedení 
zakázky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě výjimečných a 
řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů.

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit dva roky a může v řádně 
odůvodněných případech dosáhnout čtyř 
let; dohody mohou platit i déle, a sice v 
řádně odůvodněných, zejména předmětem 
rámcové dohody, výjimečných případech. 

Or. es

Pozměňovací návrh 827
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámcových dohodách o službách může 
doba trvání rámcové dohody překročit 
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čtyři roky, je-li to v nejlepším zájmu 
koncového uživatele či pokud to vyžaduje 
povaha investice nebo jiné aspekty 
charakteristiky dané služby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázky založené na rámcové dohodě 
jsou zadávány v souladu s postupy 
stanovenými v tomto odstavci a 
v odstavcích 3 a 4.

vypouští se

Tyto postupy lze použít pouze mezi 
veřejnými zadavateli, kteří jsou k tomuto 
účelu jasně označeni ve výzvě k účasti 
v soutěži nebo výzvě k potvrzení zájmu, a 
těmi hospodářskými subjekty, které byly 
původně stranami rámcové dohody.
Zakázky založené na rámcové dohodě 
nesmějí za žádných okolností podstatně 
měnit podmínky stanovené v rámcové 
dohodě, zejména v případě uvedeném 
v odstavci 3.
Veřejní zadavatelé nesmějí rámcové 
dohody zneužívat nebo je používat 
způsobem, který by bránil hospodářské 
soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 829
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšení počtu veřejných zadavatelů, kteří 
mohou využít rámcové dohody, by mělo 
být výjimečně povoleno, jsou-li splněny 
následující podmínky: 
(a) rámcovou dohodu uzavřel ústřední 
nákupní subjekt; 

(b) možnost takového zvýšení je vysloveně 
uvedena v původním oznámení;
(c) rozsah zvýšení lze určit na základě 
jasných kritérií; nebo
(d) ke zvýšení dojde dohodou.

Or. de

Pozměňovací návrh 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nesmějí rámcové 
dohody zneužívat nebo je používat 
způsobem, který by bránil hospodářské 
soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

Veřejní zadavatelé nesmějí rámcové 
dohody zneužívat nebo je používat 
způsobem, který by bránil hospodářské 
soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval, a 
musí poskytnout odůvodnění pro zavedení 
relevantních doložek do specifikací s 
cílem zajistit jasnost, pokud jde o jejich 
interpretaci. 

Or. es

Pozměňovací návrh 831
Pablo Arias Echeverría
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Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nesmějí rámcové 
dohody zneužívat nebo je používat 
způsobem, který by bránil hospodářské 
soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

Veřejní zadavatelé nesmějí rámcové 
dohody zneužívat nebo je používat 
způsobem, který by bránil hospodářské 
soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval, a 
musí poskytnout odůvodnění pro zavedení 
relevantních doložek do specifikací s 
cílem zajistit jasnost, pokud jde o jejich 
interpretaci. 

Or. es

Pozměňovací návrh 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li rámcová dohoda uzavřena pouze 
s jedním hospodářským subjektem, jsou 
zakázky založené na této rámcové dohodě 
zadávány v rámci podmínek stanovených 
v rámcové dohodě.

vypouští se

Při zadávání těchto zakázek se veřejní 
zadavatelé mohou písemně obrátit na 
hospodářský subjekt, který je stranou 
rámcové dohody, se žádostí o případné 
doplnění jeho nabídky, je-li nutné.

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud je rámcová dohoda uzavřena s 
více než jedním hospodářským subjektem, 
lze plnit jedním z následujících dvou 
způsobů:

vypouští se

(a) podle podmínek rámcové dohody, aniž 
by bylo znovu vyhlašováno zadávací 
řízení, jsou-li stanoveny veškeré podmínky 
upravující poskytování příslušných 
stavebních prací, služeb a dodávek a 
objektivní podmínky pro rozhodnutí o 
tom, který z hospodářských subjektů, jež 
jsou stranou rámcové dohody, je 
poskytne; posledně uvedené podmínky 
jsou uvedeny v zadávací dokumentaci;
(b) pokud nejsou všechny podmínky 
upravující poskytování příslušných 
stavebních prací, služeb a dodávek 
stanoveny v rámcové dohodě, formou 
obnovení soutěže mezi hospodářskými 
subjekty, které jsou stranou rámcové 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) částečně bez obnovení soutěže v 
souladu s písm. a) v případech, kdy 
rámcová dohoda stanovuje všechny 
podmínky upravující poskytování 
příslušných stavebních prací, služeb a 
dodávek; částečně s obnovením soutěže 
mezi hospodářskými subjekty, které jsou 
smluvními stranami rámcové dohody v 
souladu s písm. b), nezávisle na tom, zda 
rámcová dohoda stanovuje všechny 
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podmínky upravující poskytování 
příslušných stavebních prací, služeb a 
dodávek.
Rámcová dohoda může být provedena v 
souladu s tímto písmenem pouze tehdy, 
byla-li tato možnost stanovena veřejným 
zadavatelem v zadávací dokumentaci. V 
případě, že veškeré podmínky ohledně 
jejich poskytování jsou stanoveny v 
rámcové dohodě, se rozhodnutí, zda 
konkrétní stavební práce, služby či 
dodávky mají být získány následně po 
obnovení soutěže nebo přímo za podmínek 
stanovených v rámcové dohodě, učiní v 
souladu s objektivními kritérii, která jsou 
obsažena ve specifikacích rámcové 
dohody. Specifikace rámcové dohody 
rovněž stanoví, které podmínky mohou 
záviset na obnovení soutěže. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutným přizpůsobením pravidlům pro rámce, které zajišťují, aby 
stávající opatření inovativních veřejných zadavatelů nebyla negativně ovlivněna.

Pozměňovací návrh 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Soutěž uvedená v odst. 4 písm. b) 
probíhá na základě stejných podmínek, 
které platily pro zadání rámcové dohody, a 
je-li to nutné, na základě přesněji 
formulovaných podmínek a případně 
dalších podmínek uvedených ve 
specifikaci rámcové dohody, tímto 
postupem:

vypouští se

(a) veřejní zadavatelé písemně konzultují 
každou zakázku, která má být zadána, 
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s hospodářskými subjekty, které jsou 
schopny plnit předmět zakázky;
(b) veřejní zadavatelé stanoví lhůtu, která 
je dostatečně dlouhá, aby umožnila 
předložení nabídek pro každou konkrétní 
zakázku, s přihlédnutím k faktorům, jako 
je složitost předmětu zakázky a čas 
potřebný k odeslání nabídek;
(c) nabídky se podávají písemně a jejich 
obsah se neotvírá až do uplynutí 
stanovené lhůty pro odpověď;
(d) veřejní zadavatelé zadají každou 
zakázku uchazeči, který podal nejlepší 
nabídku na základě kritérií pro zadání 
zakázky uvedených ve specifikaci rámcové 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) veřejní zadavatelé stanoví lhůtu, která 
je dostatečně dlouhá, aby umožnila 
předložení nabídek pro každou konkrétní 
zakázku, s přihlédnutím k faktorům, jako je 
složitost předmětu zakázky a čas potřebný 
k odeslání nabídek;

(b) veřejní zadavatelé stanoví lhůtu, která 
je dostatečně dlouhá, aby umožnila 
předložení nabídek pro každou konkrétní 
zakázku, s přihlédnutím k faktorům, jako je 
složitost předmětu zakázky a čas potřebný 
k odeslání nabídek. Požaduje-li se po 
uchazečích, aby se zúčastnili návštěv na 
místě před tím, než budou moci předložit 
nabídku, je lhůta delší než 15 pracovních 
dní;  

Or. es

Pozměňovací návrh 837
Pablo Arias Echeverría
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Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) veřejní zadavatelé stanoví lhůtu, která 
je dostatečně dlouhá, aby umožnila 
předložení nabídek pro každou konkrétní 
zakázku, s přihlédnutím k faktorům, jako je 
složitost předmětu zakázky a čas potřebný 
k odeslání nabídek;

(b) veřejní zadavatelé stanoví lhůtu, která 
je dostatečně dlouhá, aby umožnila 
předložení nabídek pro každou konkrétní 
zakázku, s přihlédnutím k faktorům, jako je 
složitost předmětu zakázky a čas potřebný 
k odeslání nabídek. Požaduje-li se po 
uchazečích, aby se zúčastnili návštěv na 
místě před tím, než budou moci předložit 
nabídku, je lhůta delší než 15 pracovních 
dní;  

Or. es

Pozměňovací návrh 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) Veřejní zadavatelé vezmou v potaz 
dodržování pracovního práva 
v zadávacích řízeních na služby, které
zahrnují nahrazení personálu a které jsou 
v hospodářských odvětvích považovány za 
pracovně náročné a nabízející nízkou 
přidanou hodnotu; cenové nabídky, které 
zahrnují náklady na práci nižší než plat 
stanovený v dohodách v rámci 
kolektivního vyjednávání nebo platná, 
zákonem stanovená minimální mzda, se 
považují za abnormální a nevyvážené. 

Or. es

Pozměňovací návrh 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Veřejní zadavatelé mají možnost 
přidat do rámcové dohody během jejího 
trvání nové hospodářské subjekty pod 
podmínkou, že tyto hospodářské subjekty 
splňují veškerá kritéria stanovená v tomto 
článku a v době uzavření dohody ještě 
neexistovaly.  
Veřejní zadavatelé mají možnost vyjmout z 
rámcové dohody během jejího trvání 
hospodářské subjekty v případech, kdy 
hospodářský subjekt vykázal závažné nebo 
trvalé nedostatky při plnění některého z 
podstatných požadavků stanovených v 
dohodě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 841
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pro uskutečňování nákupů pro běžnou 
potřebu, jejichž vlastnosti ve formě běžně 
dostupné na trhu a ve více méně 
standardizované kvalitě splňují požadavky 
veřejných zadavatelů, mohou veřejní 
zadavatelé využívat dynamický nákupní 
systém. Tento systém nelze použít pro 
nákup služeb a komplexních či 
nestandardizovaných produktů. 
Dynamický nákupní systém je provozován 
jako plně elektronický proces, který je po 
dobu své platnosti otevřený všem 
hospodářským subjektům, které splňují 
kritéria pro výběr.

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při zadávání zakázek prostřednictvím 
dynamických nákupních systémů se veřejní 
zadavatelé řídí pravidly omezeného řízení. 
Přístup do systému je umožněn všem 
zájemcům splňujícím kritéria pro výběr; 
počet zájemců, jimž bude umožněn přístup 
do systému, nesmí být omezen podle 
článku 64. Veškerá komunikace v rámci 
dynamického nákupního systému probíhá 
pouze elektronicky v souladu s čl. 19 
odst. 2 až 6.

2. Při zadávání zakázek prostřednictvím 
dynamických nákupních systémů se veřejní 
zadavatelé vždy řídí pravidly omezeného 
řízení. Přístup do systému je umožněn 
všem zájemcům splňujícím kritéria pro 
výběr; počet zájemců, jimž bude umožněn 
přístup do systému, nesmí být omezen 
podle článku 64. Veškerá komunikace 
v rámci dynamického nákupního systému 
probíhá pouze elektronicky v souladu 
s čl. 19 odst. 2 až 6.

Or. de
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Pozměňovací návrh 843
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) uveřejní výzvu k účasti v soutěži, kde 
upřesní, že se jedná o dynamický nákupní 
systém;

(a) uveřejní výzvu k účasti v soutěži, kde je 
popsán dynamický nákupní systém a 
vysvětleno, jak tento postup funguje; 

Or. de

Pozměňovací návrh 844
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) upřesní ve specifikacích alespoň 
povahu a přibližný objem zamýšlených 
nákupů, jakož i všechny nezbytné 
informace, které se týkají nákupního 
systému, použitého elektronického 
vybavení a technických opatření a
specifikací spojení;

(b) upřesní v podmínkách dynamického 
nákupního systému alespoň povahu a 
přibližný objem zamýšlených nákupů, 
jakož i všechny nezbytné informace, které 
se týkají nákupního systému, použitého 
elektronického vybavení a technických 
opatření a specifikací spojení;

Or. de

Pozměňovací návrh 845
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé umožní po celou dobu 
trvání dynamického nákupního systému 

Veřejní zadavatelé umožní po celou dobu 
trvání dynamického nákupního systému 
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každému hospodářskému subjektu požádat 
o účast v systému za podmínek uvedených 
v odstavci 2. Veřejní zadavatelé vyhodnotí 
tyto žádosti podle kritérií pro výběr do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy je obdrží.

každému hospodářskému subjektu požádat 
o účast v systému za podmínek uvedených 
v odstavci 2. Veřejní zadavatelé vyhodnotí 
tyto žádosti podle kritérií pro výběr do 21 
pracovních dnů nebo ve vhodné orgány 
stanovené lhůtě ode dne, kdy je obdrží.

Or. de

Pozměňovací návrh 846
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veřejní zadavatelé uvedou ve výzvě 
k účasti v soutěži délku trvání 
dynamického nákupního systému. Komisi 
oznámí případné změny v této délce za 
použití následujících standardních 
formulářů:

6. Veřejní zadavatelé uvedou ve výzvě 
k účasti v soutěži délku trvání 
dynamického nákupního systému.

Or. nl

Odůvodnění

Komise zavádí požadavky na podávání zpráv, což vede ke zvyšování byrokracie pro veřejné 
zadavatele a k podrobné regulaci. 

Pozměňovací návrh 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veřejní zadavatelé uvedou ve výzvě 
k účasti v soutěži délku trvání 
dynamického nákupního systému. Komisi
oznámí případné změny v této délce za 
použití následujících standardních 

6. Veřejní zadavatelé uvedou ve výzvě 
k účasti v soutěži délku trvání 
dynamického nákupního systému.
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formulářů:

Or. en

Pozměňovací návrh 848
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud se mění doba trvání bez 
ukončení systému, na formuláři, jímž byla 
původně zveřejněna výzva k účasti v 
soutěži v rámci dynamického nákupního 
systému;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 849
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud se mění doba trvání bez 
ukončení systému, na formuláři, jímž byla 
původně zveřejněna výzva k účasti v 
soutěži v rámci dynamického nákupního 
systému;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 6 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pokud dochází k ukončení systému, na 
formuláři oznámení o zadání zakázky 
uvedeném v článku 48.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 851
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pokud dochází k ukončení systému, na 
formuláři oznámení o zadání zakázky 
uvedeném v článku 48.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Zainteresovaným hospodářským 
subjektům ani účastníkům dynamického 
nákupního systému nesmějí být účtovány 
žádné poplatky.

7. Zainteresovaným hospodářským 
subjektům ani účastníkům dynamického 
nákupního systému nesmějí být během 
zadávacího řízení účtovány žádné 
poplatky.

Or. de

Pozměňovací návrh 853
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Pouze pro standardizované služby a 
dodávky mohou veřejní zadavatelé 
používat elektronické dražby, v jejichž 
rámci se předkládají nové, snížené ceny 
a/nebo nové hodnoty týkající se některých 
prvků nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek. Rozsah elektronických dražeb je 
omezen na plně standardizované dodávky 
a služby. 

Or. de

Pozměňovací návrh 855
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 

Veřejní zadavatelé mohou používat pro
standardizované zboží elektronické dražby, 
v jejichž rámci se předkládají nové, snížené 
ceny a/nebo nové hodnoty týkající se 
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nabídek. některých prvků nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek. Elektronické dražby lze používat 
pouze pro uskutečňování nákupů zboží 
pro běžnou potřebu, které je běžně 
dostupné na trhu a ve více méně 
standardizované kvalitě. Nelze je použít 
pro nákup služeb a komplexních či 
nestandardizovaných produktů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Veřejní zadavatelé mohou používat pouze
pro nákup standardizovaného zboží
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Pro plně standardizované dodávky a 
služby mohou veřejní zadavatelé používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Or. de

Odůvodnění

Elektronické dražby mohou být vhodné pro plně standardizované dodávky a služby, ale jsou 
zpravidla nevhodné či skutečně kontraproduktivní v případě komplexních zadávacích řízení a 
jsou v zásadě nevhodné pro postupy zadávání zakázek na stavební práce.

Pozměňovací návrh 859
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Veřejní zadavatelé mohou používat pro
standardizované zboží elektronické dražby, 
v jejichž rámci se předkládají nové, snížené 
ceny a/nebo nové hodnoty týkající se 
některých prvků nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Tento článek se nevztahuje na zakázky 
na stavební práce nebo zadávání  
architektonických či inženýrských služeb. 

Or. it

Pozměňovací návrh 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má být zakázka zadána na základě 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, je 
výzva doplněna výsledkem úplného 
vyhodnocení nabídky dotčeného uchazeče 
provedeného v souladu s poměrnými 
váhami stanovenými v čl. 66 odst. 5 
prvním pododstavci.

Výzva je doplněna výsledkem úplného 
vyhodnocení nabídky dotčeného uchazeče 
provedeného v souladu s poměrnými 
váhami stanovenými v čl. 66 odst. 5 
prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit povinnost
používat elektronické katalogy u
některých typů veřejných zakázek.

Členské státy mohou stanovit používání 
elektronických katalogů u zakázek na 
veřejné služby a dodávky. Tento článek se 
nevztahuje na zakázky na stavební práce 
nebo zadávání architektonických či 
inženýrských služeb. 
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Or. it

Pozměňovací návrh 863
Toine Manders

Návrh směrnice
Článek 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 a
Ústřední internetová stránka pro 
elektronické vypisování zakázek

V zájmu transparentnosti mohou veřejní 
zadavatelé zveřejnit informace o 
stavebních pracech, které byly vykonány, 
atd., na ústřední internetové stránce 
zřízené pro tyto účely, kde se upřesní 
částky, množství apod., aby ostatní veřejní 
zadavatelé mohli porovnat, co bylo 
zaplaceno za srovnatelnou práci, atd., a 
zakládat své vypsané veřejné zakázky na 
těchto informacích, což by mohlo snížit 
náklady a odhalit největší rozdíly v cenách 
zakázek, a zároveň usnadnit odhalování 
jakýchkoli podvodů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou nakupovat 
stavební práce, dodávky a/nebo služby od 
ústředního nákupního subjektu nebo jeho 
prostřednictvím.

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou nakupovat stavební 
práce, dodávky nebo služby od nebo 
prostřednictvím ústředního nákupního 
subjektu.
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Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost umožnit veřejným zadavatelům využívat služeb ústředního 
nákupního subjektu, ale nemělo by to být stanoveno jako povinnost. Ústřední nákup je jednou 
z metod zadávaní zakázek, která vede k soustředění poptávky, což by mohlo být nevýhodné pro 
MSP. Členské státy by tak měly mít možnost rozhodnout, zda vyvinout centralizované metody 
zadávaní zakázek nebo ne, a sice v závislosti na vnitrostátní politice. 

Pozměňovací návrh 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou nakupovat 
stavební práce, dodávky a/nebo služby od 
ústředního nákupního subjektu nebo jeho 
prostřednictvím.

1. Veřejní zadavatelé mohou nakupovat 
stavební práce, dodávky a/nebo služby od 
ústředního nákupního subjektu nebo jeho 
prostřednictvím. Členské státy podpoří 
používání ústředních zadávacích 
dražebních postupů, zejména v případě 
malých zadavatelů.  

Or. it

Pozměňovací návrh 866
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou nakupovat 
stavební práce, dodávky a/nebo služby od 
ústředního nákupního subjektu nebo jeho 
prostřednictvím.

1. Veřejní zadavatelé mohou nakupovat 
stavební práce, dodávky a/nebo služby od 
ústředního nákupního subjektu nebo jeho 
prostřednictvím, za předpokladu, že
soustředění nabídek do větších seskupení 
nebrání řádné hospodářské soutěži a
neumožňuje vznik oligo- či monopolů 
nebo de facto nestojí v cestě právu 
koncových uživatelů na možnost volby.  
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Ústřední nákupní subjekt musí zajistit, 
aby při svých veškerých aktivitách:  
1) odhaloval a předcházel uzavírání  
smluv, které představují riziko 
napomáhání monopolistickým a 
oligopolistickým strukturám a trhům; 
2) se při zadávání veřejných zakázek 
fakticky a účinně vyhýbal smlouvám a 
postupům, které podrývají malé a střední 
podniky i možnosti místních firem 
zúčastnit se a získat zakázku;
3) nebránil právu koncových uživatelů na 
možnost volby a na vyjádření.

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy veřejným zadavatelům 
umožní využívat centralizované nákupní 
činnosti, které nabízejí ústřední nákupní
subjekty ustavené v jiném členském státě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy veřejným zadavatelům 
umožní využívat centralizované nákupní 
činnosti, které nabízejí ústřední nákupní 

2. Členské státy mohou rovněž veřejným 
zadavatelům umožnit využívat 
centralizované nákupní činnosti, které 
nabízejí ústřední nákupní subjekty 
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subjekty ustavené v jiném členském státě. ustavené v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost umožnit veřejným zadavatelům využívat služeb ústředního 
nákupního subjektu usazeného v jiném členském státě, ale nemělo by to být stanoveno jako 
povinnost. V některých členských státech možnost upravená v čl. 35.2 návrhu Komise může 
způsobit problémy ve vnitrostátních právních předpisech (tj. nebylo by možné, aby veřejní 
zadavatelé podléhali právním předpisům jiného členského státu, zejména s ohledem na 
pravidla, kterými se řídí přezkumná řízení).

Pozměňovací návrh 869
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel, který nakupuje 
prostřednictvím centralizovaných 
nákupních činností, plní své povinnosti 
uložené touto směrnicí, pokud všechny 
fáze příslušného zadávacího řízení a jeho 
uskutečnění provádí sám ústředí nákupní 
subjekt od zveřejnění výzvy k účasti 
v soutěži do konečného plnění zakázky 
nebo zakázek z ní vyplývajících.

Veřejný zadavatel, který nakupuje 
prostřednictvím centralizovaných 
nákupních činností, plní své povinnosti 
uložené touto směrnicí, pokud všechny 
fáze příslušného zadávacího řízení a jeho 
uskutečnění provádí ústřední nákupní 
subjekt od zveřejnění výzvy k účasti 
v soutěži do konečného plnění zakázky 
nebo zakázek z ní vyplývajících.

Or. fr

Pozměňovací návrh 870
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Pomocné nákupní činnosti



AM\908712CS.doc 59/166 PE492.859v01-00

CS

Osoby poskytující pomocné nákupní 
činnosti se vybírají v souladu s postupy 
zadávání zakázek stanovenými v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jeden nebo více veřejných zadavatelů se 
může dohodnout na společném provádění 
některých konkrétních zadávacích řízení.

1. Dva nebo více veřejných zadavatelů se 
může dohodnout na společném provádění 
některých konkrétních zadávacích řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud všechny fáze příslušného 
zadávacího řízení od zveřejnění výzvy 
k účasti v soutěži do konečného plnění 
zakázky nebo zakázek z ní vyplývajících 
provádí jeden veřejný zadavatel, nese 
tento veřejný zadavatel výlučnou 
odpovědnost za splnění povinností podle 
této směrnice.

Pokud zadávací řízení v celém rozsahu 
provádějí společně příslušní veřejní 
zadavatelé, zodpovídají společně za 
splnění povinností podle této směrnice. Má 
se za to, že pokud jeden veřejný zadavatel 
řídí zadávací řízení jak z vlastního 
pověření, tak z pověření dalšího 
příslušného veřejného zadavatele, 
provádějí veřejní zadavatelé zadávací 
řízení společně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 873
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však zadávací řízení a plnění z něj 
vyplývajících zakázek provádí více než 
jeden zúčastněný veřejný zadavatel, 
odpovídají jednotliví veřejní zadavatelé za 
plnění svých povinností podle této 
směrnice ve vztahu k fázím, které 
provádějí.

Pokud však zadávací řízení neprovádějí 
v celém rozsahu příslušní veřejní 
zadavatelé společně, odpovídají jednotliví 
veřejní zadavatelé za plnění svých 
povinností podle této směrnice ve vztahu 
k fázím, které provádějí.

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se
Společné zadávání zakázek veřejnými 
zadavateli z různých členských států
1. Aniž by byl dotčen článek 11, veřejní 
zadavatelé z různých členských států 
mohou společně zadávat veřejné zakázky 
jedním ze způsobů popsaných v tomto 
článku.
2. Několik veřejných zadavatelů může 
nakupovat stavební práce, dodávky a/nebo 
služby od ústředního nákupního subjektu 
v jiném členském státě nebo jeho 
prostřednictvím. V tom případě zadávací 
řízení probíhá v souladu s vnitrostátními 
ustanoveními toho členského státu, 
v němž se nachází ústřední nákupní 
subjekt.

3. Několik veřejných zadavatelů z různých 
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členských států může zadat veřejnou 
zakázku společně. V tom případě uzavřou 
zúčastnění veřejní zadavatelé smlouvu, 
v níž se stanoví:

(a) kterým vnitrostátním právem se bude 
řídit zadávací řízení,

(b) interní organizace zadávacího řízení, 
včetně jeho řízení, sdílení odpovědnosti, 
rozdělení stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, které mají být poskytnuty, 
a uzavírání smluv.

(c) Při rozhodování o rozhodném 
vnitrostátním právu podle písmene a) si 
veřejní zadavatelé mohou zvolit 
vnitrostátní předpisy kteréhokoliv 
z členských států, v němž se nachází 
nejméně jeden zúčastněný veřejný 
zadavatel.

4. Pokud veřejní zadavatelé z různých 
členských států založili společný právní 
subjekt, včetně evropského seskupení pro 
územní spolupráci podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/20061 nebo jiného subjektu 
založeného podle práva Unie, dohodnou 
se zúčastnění veřejní zadavatelé 
prostřednictvím rozhodnutí příslušného 
orgánu společného právního subjektu na 
vnitrostátních pravidlech jednoho z 
následujících členských států, která 
budou rozhodná pro zadání zakázky:

(c) vnitrostátní předpisy členského státu, 
v němž má společný právní subjekt své 
sídlo; 

(d) vnitrostátní předpisy členského státu, 
v němž společný právní subjekt vykonává 
svou činnost.

(e) Tato dohoda může platit na dobu 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.
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neurčitou, je-li tak stanoveno v 
zakládacím aktu společné právního 
subjektu, nebo může být omezena na 
určitou dobu, určité typy zakázek nebo na 
jedno či více zadání jednotlivých zakázek.

5. Pokud není uzavřena dohoda, která 
určuje rozhodné právo pro zadávání 
veřejných zakázek, určí se vnitrostátní 
právo, jímž se bude zadání zakázky řídit, 
podle následujících pravidel:

(a) pokud řízení provádí nebo řídí jeden ze 
zúčastněných veřejných zadavatelů za 
ostatní veřejné zadavatele, použijí se 
vnitrostátní předpisy členského státu 
daného veřejného zadavatele;

(b) pokud řízení neprovádí nebo neřídí 
jeden ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů za ostatní veřejné zadavatele a

(i) řízení se týká zakázky na stavební 
práce, použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž se nachází většina stavebních 
prací;

(ii) řízení se týká zakázky na služby nebo 
dodávky, použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž se poskytuje převážná část služeb 
nebo dodávek;

(c) není-li možné stanovit rozhodné 
vnitrostátní právo podle písmene a) nebo 
b), použijí veřejní zadavatelé vnitrostátní 
předpisy členského státu toho veřejného 
zadavatele, který nese největší díl nákladů.

6. Není-li uzavřena dohoda, která určuje 
rozhodné právo pro zadávání veřejných 
zakázek podle odstavce 4, určí se 
vnitrostátní právo, jímž se bude řídit 
zadávací řízení prováděné společnými 
právními subjekty založenými několika 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států, podle následujících pravidel:
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(f) pokud řízení provádí nebo řídí 
příslušný orgán společného právního 
subjektu, použijí se vnitrostátní předpisy 
členského státu, v němž má právní subjekt 
své sídlo;

(g) pokud řízení provádí nebo řídí 
společník právního subjektu za tento 
právní subjekt, použijí se pravidla 
stanovená v odst. 5 písm. a) a b);
pokud není možné určit rozhodné 
vnitrostátní právo podle odst. 5 písm. a) 
nebo b), použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž má právní subjekt své sídlo.
7. Jeden nebo více veřejných zadavatelů 
může zadávat jednotlivé zakázky na 
základě rámcové dohody uzavřené 
veřejným zadavatelem z jiného členského 
státu nebo uzavřené společně se 
zadavatelem z jiného členského státu, 
pokud rámcová dohoda obsahuje 
konkrétní ustanovení, která umožňují 
příslušnému veřejnému zadavateli nebo 
veřejným zadavatelům zadávat jednotlivé 
zakázky.

8. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
v rámci přeshraničního zadávacího řízení
podléhají běžným mechanismům 
přezkumu, které jsou k dispozici 
v příslušném vnitrostátním právu.
9. Aby bylo umožněno efektivní fungování 
mechanismů přezkumu, členské státy 
zajistí plnou vykonatelnost rozhodnutí 
orgánů příslušných pro přezkum ve 
smyslu směrnice Rady 89/665/EHS1 z 
jiných členských států v rámci svého 
vnitrostátního právního řádu, pokud se 
tato rozhodnutí týkají veřejných 
zadavatelů usazených na jejich území a 
podílejících se na příslušném 
přeshraničním zadávacím řízení. 

                                               
1 Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.
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Pozměňovací návrh 875
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se
Společné zadávání zakázek veřejnými 
zadavateli z různých členských států
1. Aniž by byl dotčen článek 11, veřejní 
zadavatelé z různých členských států 
mohou společně zadávat veřejné zakázky 
jedním ze způsobů popsaných v tomto 
článku.
2. Několik veřejných zadavatelů může 
nakupovat stavební práce, dodávky a/nebo 
služby od ústředního nákupního subjektu 
v jiném členském státě nebo jeho 
prostřednictvím. V tom případě zadávací 
řízení probíhá v souladu s vnitrostátními 
ustanoveními toho členského státu, 
v němž se nachází ústřední nákupní 
subjekt.

3. Několik veřejných zadavatelů z různých 
členských států může zadat veřejnou 
zakázku společně. V tom případě uzavřou 
zúčastnění veřejní zadavatelé smlouvu, 
v níž se stanoví:

(h) kterým vnitrostátním právem se bude 
řídit zadávací řízení,

(i) interní organizace zadávacího řízení, 
včetně jeho řízení, sdílení odpovědnosti, 
rozdělení stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, které mají být poskytnuty, 
a uzavírání smluv.

(c) Při rozhodování o rozhodném 
vnitrostátním právu podle písmene a) si 
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veřejní zadavatelé mohou zvolit 
vnitrostátní předpisy kteréhokoliv 
z členských států, v němž se nachází 
nejméně jeden zúčastněný veřejný 
zadavatel.

4. Pokud veřejní zadavatelé z různých 
členských států založili společný právní 
subjekt, včetně evropského seskupení pro 
územní spolupráci podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/20061 nebo jiného subjektu 
založeného podle práva Unie, dohodnou 
se zúčastnění veřejní zadavatelé 
prostřednictvím rozhodnutí příslušného 
orgánu společného právního subjektu na 
vnitrostátních pravidlech jednoho z 
následujících členských států, která 
budou rozhodná pro zadání zakázky:

(j) vnitrostátní předpisy členského státu, 
v němž má společný právní subjekt své 
sídlo; 

(k) vnitrostátní předpisy členského státu, 
v němž společný právní subjekt vykonává 
svou činnost.

(l) Tato dohoda může platit na dobu 
neurčitou, je-li tak stanoveno v 
zakládacím aktu společné právního 
subjektu, nebo může být omezena na 
určitou dobu, určité typy zakázek nebo na 
jedno či více zadání jednotlivých zakázek.

5. Pokud není uzavřena dohoda, která 
určuje rozhodné právo pro zadávání 
veřejných zakázek, určí se vnitrostátní 
právo, jímž se bude zadání zakázky řídit, 
podle následujících pravidel:

(a) pokud řízení provádí nebo řídí jeden ze 
zúčastněných veřejných zadavatelů za 
ostatní veřejné zadavatele, použijí se 
vnitrostátní předpisy členského státu 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.
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daného veřejného zadavatele;

(b) pokud řízení neprovádí nebo neřídí 
jeden ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů za ostatní veřejné zadavatele a

(i) řízení se týká zakázky na stavební 
práce, použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž se nachází většina stavebních 
prací;

(ii) řízení se týká zakázky na služby nebo 
dodávky, použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž se poskytuje převážná část služeb 
nebo dodávek;

(c) není-li možné stanovit rozhodné 
vnitrostátní právo podle písmene a) nebo 
b), použijí veřejní zadavatelé vnitrostátní 
předpisy členského státu toho veřejného 
zadavatele, který nese největší díl nákladů.

6. Není-li uzavřena dohoda, která určuje 
rozhodné právo pro zadávání veřejných 
zakázek podle odstavce 4, určí se 
vnitrostátní právo, jímž se bude řídit 
zadávací řízení prováděné společnými 
právními subjekty založenými několika 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států, podle následujících pravidel:

(m) pokud řízení provádí nebo řídí 
příslušný orgán společného právního 
subjektu, použijí se vnitrostátní předpisy 
členského státu, v němž má právní subjekt 
své sídlo;

(n) pokud řízení provádí nebo řídí 
společník právního subjektu za tento 
právní subjekt, použijí se pravidla 
stanovená v odst. 5 písm. a) a b);
pokud není možné určit rozhodné 
vnitrostátní právo podle odst. 5 písm. a) 
nebo b), použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž má právní subjekt své sídlo.
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7. Jeden nebo více veřejných zadavatelů 
může zadávat jednotlivé zakázky na 
základě rámcové dohody uzavřené 
veřejným zadavatelem z jiného členského 
státu nebo uzavřené společně se 
zadavatelem z jiného členského státu, 
pokud rámcová dohoda obsahuje 
konkrétní ustanovení, která umožňují 
příslušnému veřejnému zadavateli nebo 
veřejným zadavatelům zadávat jednotlivé 
zakázky.

8. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
v rámci přeshraničního zadávacího řízení 
podléhají běžným mechanismům 
přezkumu, které jsou k dispozici 
v příslušném vnitrostátním právu.
9. Aby bylo umožněno efektivní fungování 
mechanismů přezkumu, členské státy 
zajistí plnou vykonatelnost rozhodnutí 
orgánů příslušných pro přezkum ve 
smyslu směrnice Rady 89/665/EHS1 z 
jiných členských států v rámci svého 
vnitrostátního právního řádu, pokud se 
tato rozhodnutí týkají veřejných 
zadavatelů usazených na jejich území a 
podílejících se na příslušném 
přeshraničním zadávacím řízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 11, veřejní 
zadavatelé z různých členských států
mohou společně zadávat veřejné zakázky
jedním ze způsobů popsaných v tomto 

1. Aniž by byl dotčen článek 11, mohou 
členské státy stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky
společně s veřejnými zadavateli z jiného 

                                               
1 Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.
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článku. členské státu, pokud:
a) je společné zadávání zakázky 
odůvodněno přeshraniční povahou 
zakázky
nebo
b) je veřejná zakázka spolufinancována 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států
nebo
c) je veřejná zakázka inovační povahy

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, zda veřejný zadavatel může zadat zakázku 
společně s veřejnými zadavateli z jiného členského státu. Kromě toho by měly být stanoveny 
konkrétní podmínky, za kterých je možné zakázku zadat společně s veřejnými zadavateli 
z jiných členských států.

Pozměňovací návrh 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Několik veřejných zadavatelů může 
nakupovat stavební práce, dodávky a/nebo 
služby od ústředního nákupního subjektu 
v jiném členském státě nebo jeho 
prostřednictvím. V tom případě zadávací 
řízení probíhá v souladu s vnitrostátními 
ustanoveními toho členského státu, 
v němž se nachází ústřední nákupní 
subjekt.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Několik veřejných zadavatelů z různých 
členských států může zadat veřejnou 
zakázku společně. V tom případě uzavřou 
zúčastnění veřejní zadavatelé smlouvu,
v níž se stanoví:

V případě uvedeném v odstavci 1, uzavřou 
zúčastnění veřejní zadavatelé smlouvu, v 
níž se stanoví:

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování o rozhodném 
vnitrostátním právu podle písmene a) si 
veřejní zadavatelé mohou zvolit
vnitrostátní předpisy kteréhokoliv 
z členských států, v němž se nachází 
nejméně jeden zúčastněný veřejný 
zadavatel.

Při rozhodování o rozhodném 
vnitrostátním právu podle písmene a) si 
veřejní zadavatelé zvolí vnitrostátní 
předpisy kteréhokoliv z členských států, 
v němž se nachází nejméně jeden 
zúčastněný veřejný zadavatel.

Or. de

Odůvodnění

Možnost, aby si zúčastněné strany zvolily právo, které se bude používat, by měla vycházet ze 
skutečných potřeb dotčené zakázky. 

Pozměňovací návrh 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud není uzavřena dohoda, která 
určuje rozhodné právo pro zadávání 
veřejných zakázek, určí se vnitrostátní 
právo, jímž se bude zadání zakázky řídit, 
podle následujících pravidel:

vypouští se

(a) pokud řízení provádí nebo řídí jeden ze 
zúčastněných veřejných zadavatelů za 
ostatní veřejné zadavatele, použijí se 
vnitrostátní předpisy členského státu 
daného veřejného zadavatele;
(b) pokud řízení neprovádí nebo neřídí 
jeden ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů za ostatní veřejné zadavatele a
(i) řízení se týká zakázky na stavební 
práce, použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž se nachází většina stavebních 
prací;
(ii) řízení se týká zakázky na služby nebo 
dodávky, použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž se poskytuje převážná část služeb 
nebo dodávek;
(c) není-li možné stanovit rozhodné 
vnitrostátní právo podle písmene a) nebo 
b), použijí veřejní zadavatelé vnitrostátní 
předpisy členského státu toho veřejného 
zadavatele, který nese největší díl nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Je dostačující, že se veřejní zadavatelé dohodnout na tom, která vnitrostátní pravidla budou 
pro zadání zakázky rozhodná. Odstavec 5 není nutný. Vypuštění tohoto odstavce znění článku 
zjednoduší.

Pozměňovací návrh 881
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) není-li možné stanovit rozhodné 
vnitrostátní právo podle písmene a) nebo 
b), použijí veřejní zadavatelé vnitrostátní 
předpisy členského státu toho veřejného 
zadavatele, který nese největší díl nákladů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Několik veřejných zadavatelů 
z různých členských států může 
nakupovat stavební práce, dodávky nebo 
služby od ústředního nákupního subjektu 
v jiném členském státě nebo jeho 
prostřednictvím, pokud tyto členské státy 
poskytly možnost uvedenou v čl. 35 odst. 2 
a pokud jsou splněny všechny podmínky 
uvedené v odstavci 1. V tomto případě 
uzavřou zúčastněné strany dohodu, v níž 
stanoví, kterým vnitrostátním právem se 
bude řídit zadávací řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Není-li uzavřena dohoda, která určuje 
rozhodné právo pro zadávání veřejných 
zakázek podle odstavce 4, určí se 
vnitrostátní právo, jímž se bude řídit 
zadávací řízení prováděné společnými 
právními subjekty založenými několika 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států, podle následujících pravidel:

vypouští se

(a) pokud řízení provádí nebo řídí 
příslušný orgán společného právního 
subjektu, použijí se vnitrostátní předpisy 
členského státu, v němž má právní subjekt 
své sídlo;
(b) pokud řízení provádí nebo řídí 
společník právního subjektu za tento 
právní subjekt, použijí se pravidla 
stanovená v odst. 5 písm. a) a b);
(c) pokud není možné určit rozhodné 
vnitrostátní právo podle odst. 5 písm. a) 
nebo b), použijí veřejní zadavatelé 
vnitrostátní předpisy toho členského státu, 
v němž má právní subjekt své sídlo.

Or. en

Odůvodnění

Je dostačující, že se veřejní zadavatelé dohodnout na tom, která vnitrostátní pravidla budou 
rozhodná pro zadání zakázky. Odstavec 6 není nutný. Vypuštění tohoto odstavce znění článku 
zjednoduší.

Pozměňovací návrh 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jeden nebo více veřejných zadavatelů 
může zadávat jednotlivé zakázky na 
základě rámcové dohody uzavřené 

7. Členské státy mohou stanovit, že jeden 
nebo více veřejných zadavatelů může 
zadávat jednotlivé zakázky na základě 
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veřejným zadavatelem z jiného členského 
státu nebo uzavřené společně se 
zadavatelem z jiného členského státu, 
pokud rámcová dohoda obsahuje konkrétní 
ustanovení, která umožňují příslušnému 
veřejnému zadavateli nebo veřejným 
zadavatelům zadávat jednotlivé zakázky.

rámcové dohody uzavřené veřejným 
zadavatelem z jiného členského státu nebo 
uzavřené společně se zadavatelem z jiného 
členského státu, pokud rámcová dohoda 
obsahuje konkrétní ustanovení, která 
umožňují příslušnému veřejnému 
zadavateli nebo veřejným zadavatelům 
zadávat jednotlivé zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Aby bylo umožněno efektivní fungování 
mechanismů přezkumu, členské státy 
zajistí plnou vykonatelnost rozhodnutí 
orgánů příslušných pro přezkum ve 
smyslu směrnice Rady 89/665/EHS33 z 
jiných členských států v rámci svého 
vnitrostátního právního řádu, pokud se 
tato rozhodnutí týkají veřejných 
zadavatelů usazených na jejich území a 
podílejících se na příslušném 
přeshraničním zadávacím řízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení může v praxi způsobit problémy. Není jasné, jak by členské státy měly zajistit, 
že rozhodnutí orgánů příslušných pro přezkum z jiných členských států (která nutně nemusejí 
být právní povahy) jsou plně vykonávána v rámci jejich vnitrostátního právního řádu.

Pozměňovací návrh 886
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Před zahájením zadávacího řízení 
členské státy společně s veřejnými 
zadavateli a politickými představiteli všech 
příslušných úrovní stanoví strategii 
zadávání veřejných zakázek na všech 
příslušných úrovních – vnitrostátní, 
regionální a místní – která odpovídá 
prioritám této směrnice. Veřejní 
zadavatelé zajistí, že se podle této strategie 
postupuje a že je prováděna v souladu 
s prioritami této směrnice. Tyto strategie 
zajistí, aby byly dodrženy alespoň 
následující zásady:
a) zadavatelé veřejných zakázek společně 
s politickými představiteli na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni jsou klíčovými 
aktéry pro vymezení zásad strategií 
zadávání veřejných zakázek;
b) před zahájením postupu zadávání 
veřejné zakázky se uspořádají veřejná 
slyšení a konzultace s konečnými uživateli 
výrobku nebo služeb. Názory konečných 
uživatelů se dokumentují a zohledňují při 
uskutečňování postupu zadávání veřejné 
zakázky;
c) strategie zadávání veřejné zakázky je 
politickým nástrojem a závazným 
dokumentem při provádění postupu 
zadávání veřejné zakázky; priority a cíle 
všech postupů zadávání veřejných zakázek 
nesmí být s touto strategií v rozporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 887
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před zahájením zadávacího řízení 
mohou veřejní zadavatelé vést tržní 
konzultace s cílem posoudit strukturu, 
schopnosti a kapacitu trhu a informovat 
hospodářské subjekty o svých plánech a 
požadavcích při zadávání zakázek.

1. Před zahájením zadávacího řízení 
mohou veřejní zadavatelé vést tržní 
konzultace s cílem posoudit strukturu, 
schopnosti a kapacitu trhu nebo informovat 
hospodářské subjekty o svých plánech a 
požadavcích při zadávání zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před zahájením zadávacího řízení mohou 
veřejní zadavatelé vést tržní konzultace
s cílem posoudit strukturu, schopnosti a 
kapacitu trhu a informovat hospodářské 
subjekty o svých plánech a požadavcích při 
zadávání zakázek.

Před vyjádřením záměru zahájit zadávací
řízení mohou veřejní zadavatelé provést 
průzkum trhu s cílem posoudit strukturu, 
schopnosti a kapacitu trhu nebo informovat 
hospodářské subjekty o svých plánech a 
požadavcích při zadávání zakázek.

Or. de

Odůvodnění

Jazykové upřesnění:jedná se o zahájení zadávacího řízení podle procesního práva, což je 
spíše zlomový bod, než například okamžik, kdy veřejný zadavatel učiní jakékoli interní 
rozhodnutí. „Tržní konzultace“ by měly být nahrazeny „průzkumem trhu“, protože pojem 
„konzultace“ by mohl průzkum omezit na pouze na konzultace, které zahrnují dialog. 
Jednoduché a jasné dotazy by však měly být rovněž možné, například, zda je určitá služba na 
trhu dostupná. 

Pozměňovací návrh 889
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem mohou veřejní zadavatelé 
vyhledat nebo přijmout poradenství od 
subjektů správní podpory nebo od třetích 
stran či účastníků trhu, pokud toto 
poradenství nevylučuje konkurenci a 
nevede k porušení zásad nediskriminace 
a transparentnosti.

Za tímto účelem mohou veřejní zadavatelé 
vyhledat nebo přijmout poradenství od 
subjektů správní podpory nebo od třetích 
stran či účastníků trhu.

Or. en

Odůvodnění

zbytečné

Pozměňovací návrh 890
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem mohou veřejní zadavatelé 
vyhledat nebo přijmout poradenství od 
subjektů správní podpory nebo od třetích 
stran či účastníků trhu, pokud toto 
poradenství nevylučuje konkurenci a 
nevede k porušení zásad nediskriminace 
a transparentnosti.

Za tímto účelem mohou veřejní zadavatelé 
vyhledat nebo přijmout poradenství od 
subjektů správní podpory nebo od třetích 
stran či účastníků trhu.

Or. de

Odůvodnění

Druhá věta souvětí by měla být vypuštěna, jelikož by její používání v praxi bylo 
problematické. Není prakticky jasné, jaká kritéria by určovala, že určité poradenství vylučuje 
konkurenci. Rovněž není jasné, kdy by veřejný zadavatel měl takový posudek provést (ex ante 
nebo ex post). Nediskriminace a transparentnost jsou navíc obecné požadavky, kterými jsou 
veřejní zadavatelé i tak vázáni.

Pozměňovací návrh 891
António Fernando Correia de Campos
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Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem mohou veřejní zadavatelé 
vyhledat nebo přijmout poradenství od 
subjektů správní podpory nebo od třetích 
stran či účastníků trhu, pokud toto 
poradenství nevylučuje konkurenci a 
nevede k porušení zásad nediskriminace 
a transparentnosti.

Za tímto účelem mohou veřejní zadavatelé 
vyhledat nebo přijmout poradenství od 
subjektů správní podpory nebo od třetích 
stran či účastníků trhu, pokud toto 
poradenství nevylučuje konkurenci a 
nevede k porušení zásad nediskriminace 
a transparentnosti nebo neslouží 
k vyloučení některého ze subjektů, s nimiž 
byly vedeny konzultace, z účasti na tomto 
zadávacím řízení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům příslušné 
informace vyměňované se zájemcem nebo 
uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě 
zadávacího řízení nebo informace z této 
účasti vyplývající a stanovit odpovídající 
lhůty pro doručení nabídek. .

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům příslušné 
informace vyměňované se zájemcem nebo 
uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě 
zadávacího řízení nebo informace z této 
účasti vyplývající a stanovit odpovídající 
lhůty pro doručení nabídek. 

Veřejní zadavatelé jsou povinni buď  
i) ve své výzvě k účasti v konzultacích 
objasnit, jaké informace budou 
považovány za důležité a mohou být tudíž 
sdíleny se všemi potenciálními účastníky 
řízení, nebo
ii)stanovit podrobně práva účastníků 
konzultací a postupy, které mají 
k dispozici a které jim umožní chránit 
důvěrné informace.
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Příslušný zájemce nebo uchazeč může být 
z řízení vyloučen pouze v případě, že 
neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení 
zásady rovného zacházení.

Příslušný zájemce nebo uchazeč může být 
z řízení vyloučen pouze v případě, že 
neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení 
zásady rovného zacházení.

Or. en

Odůvodnění

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Pozměňovací návrh 893
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům příslušné
informace vyměňované se zájemcem nebo 
uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě 
zadávacího řízení nebo informace z této 
účasti vyplývající a stanovit odpovídající 
lhůty pro doručení nabídek. Příslušný 
zájemce nebo uchazeč může být z řízení 
vyloučen pouze v případě, že neexistuje 
jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady 
rovného zacházení.

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům informace 
poskytnuté veřejným zadavatelem v rámci 
jeho účasti na přípravě zadávacího řízení 
nebo informace z této účasti vyplývající a 
stanovit odpovídající lhůty pro doručení 
nabídek. Příslušný zájemce nebo uchazeč 
může být z řízení vyloučen pouze 
v případě, že neexistuje jiný způsob, jak 
zajistit dodržení zásady rovného zacházení.

Or. fr

Odůvodnění

Uchazeči by měli mít možnost získat pouze informace poskytnuté veřejným zadavatelem v 
rámci předchozích tržních konzultací a nikoli „vyměňované“ informace, které mohou 
zahrnovat podrobnosti nabídek. Vedlo by to k diskriminaci uchazečů, kteří se postupů 
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předchozích konzultací zúčastnili.

Pozměňovací návrh 894
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům příslušné 
informace vyměňované se zájemcem nebo 
uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě 
zadávacího řízení nebo informace z této 
účasti vyplývající a stanovit odpovídající 
lhůty pro doručení nabídek. Příslušný 
zájemce nebo uchazeč může být z řízení 
vyloučen pouze v případě, že neexistuje 
jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady 
rovného zacházení.

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům příslušné 
informace vyměňované se zájemcem nebo 
uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě 
zadávacího řízení nebo informace z této 
účasti vyplývající a stanovit odpovídající 
lhůty pro doručení nabídek. Veřejní 
zadavatelé buď i) ve své výzvě k účasti 
v konzultacích objasní, jaké informace 
budou považovány za důležité a mohou 
být tudíž sdíleny se všemi potenciálními 
účastníky řízení nebo ii) stanoví podrobně 
práva účastníků konzultací a postupy, 
které mají k dispozici a které jim umožní 
chránit důvěrné informace. Příslušný 
zájemce nebo uchazeč může být z řízení 
vyloučen pouze v případě, že neexistuje 
jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady 
rovného zacházení.

Or. en

Odůvodnění

Zde může být v praxi problematické vždy jednotlivě pro každý případ určovat a dojednávat 
s veřejnými zadavateli, co jsou „relevantní informace“, které mají být sdíleny v předběžných 
tržních konzultacích, a které informace by měly být považovány za důvěrné. Možnost, aby 
veřejní zadavatelé jasně stanovili, které informace mohou být uznány za důležité a proto 
mohou být sdíleny, nebo naopak postupy na ochranu důvěrných informací, přispěje 
k objasnění situace zúčastněným stranám a k ochraně zájmů hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh 895
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické specifikace definované v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v zadávací 
dokumentaci. Definují požadované 
vlastnosti stavby, služby nebo dodávky.

Technické specifikace se uvádějí 
v zadávací dokumentaci. Definují 
požadované vlastnosti stavby, služby nebo 
dodávky a musí být spojeny s předmětem 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické specifikace definované v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v zadávací 
dokumentaci. Definují požadované 
vlastnosti stavby, služby nebo dodávky.

Technické specifikace definované v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v zadávací 
dokumentaci. Definují požadované 
vlastnosti stavby, služby nebo dodávky za 
účelem dosažení cílů zadavatele v oblasti 
využití a udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické specifikace definované v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v zadávací 
dokumentaci. Definují požadované 
vlastnosti stavby, služby nebo dodávky.

Technické specifikace definované v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v zadávací 
dokumentaci. Definují funkce, které má 
stavba, služba nebo dodávka splňovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22. Zohledněny 
musejí být rovněž následující požadavky:
a) sociální kritéria, jako je zajištění 
důstojných pracovních podmínek, 
předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
kolektivní vyjednávání, vyvážené 
postavení žen a mužů (např. rovnost 
v odměňování, sladění pracovního a 
rodinného života), sociální začlenění, 
včetně pracovních příležitostí pro 
zdravotně postižené, znevýhodněné nebo 
nejohroženější zaměstnance (jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladší a starší pracovníci), 
přístupu k odborné přípravě, zapojení 
uživatelů a konzultací s nimi, dostupnosti, 
lidských práv a etického obchodu;
b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací 
může být zohledněna organizace, 
kvalifikace a zkušenosti pracovníků 
pověřených realizací dané zakázky.

Or. de

Pozměňovací návrh 899
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu a sociálně 
udržitelného výrobního procesu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodech 22, 22a a 22b.

Or. fr

Pozměňovací návrh 901
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 

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

fázi jejich životního cyklu, včetně sociálně 
udržitelného výrobního procesu 
zohledňujícího dobré životní podmínky 
zvířat, jež jsou uvedeny v čl. 2 bodu 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22, za předpokladu, 
že souvisí s předmětem zakázky a jsou 
přiměřené její hodnotě a cílům.

Or. en

Odůvodnění

Od zájemců nelze požadovat, aby v celém dodavatelském řetězci ověřovali záležitosti, ke 
kterým nemají přístup, nejsou k tomu způsobilí, ani za ně nenesou odpovědnost. Z tohoto 
důvodu musí technické specifikace i nadále úzce souviset s předmětem zakázky a požadavky 
musí být přeměřené hodnotě a cílům zakázky.

Pozměňovací návrh 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé musí v technických 
specifikacích jednoznačně stanovit 
požadavky v oblasti sociálních a 



PE492.859v01-00 84/166 AM\908712CS.doc

CS

pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky, 
v souladu s právními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivními 
dohodami a smlouvami, jakož i 
s ustanoveními mezinárodního 
pracovního práva uvedenými v příloze XI, 
která platí v místě, kde se práce, služba či 
dodávka provádí, jako součást absolutních 
požadavků pro výběrová řízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 905
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

k použití osobami bez ohledu na to, zda 
veřejností nebo pracovníky veřejného 
zadavatele, se tyto technické specifikace 
vypracovávají tak, aby zohledňovaly 
kritéria přístupnosti pro osoby s postižením 
nebo koncept pro všechny uživatele.

Or. en

Odůvodnění

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Pozměňovací návrh 906
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí technických specifikací mohou 
být případně i požadavky týkající se:
a) výkonu, včetně vlivu na životní 
prostředí a klima a výkonu ve smyslu 
sociálního dopadu;
b) vlastností v průběhu životního cyklu;
c) organizace, kvalifikací a zkušeností 
pracovníků, kteří mají vykonávat 
dotyčnou zakázku;
d) bezpečnosti nebo rozměrů, včetně 
postupů zajištění kvality, terminologie, 
symbolů, přezkoušení a zkušebních 
metod, balení, značení a přebalových 
informací, návodu k použití;
e) pravidel pro projekt a výpočet nákladů, 
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testů, podmínek pro inspekci a převzetí 
staveb, metod a způsobů konstrukce a 
všech ostatních technických podmínek, 
které je veřejný zadavatel schopen stanovit 
podle obecných nebo odborných předpisů, 
pokud jde o dokončené stavby a materiály 
nebo díly, které jsou jejich součástí.
f) podpory inovativního zboží a služeb 
prostřednictvím nabídek řešení problémů, 
namísto konkrétně vymezeného zboží a 
služeb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech veřejných zakázek by měly být 
technické specifikace vypracovány tak, 
aby se zajistilo, že tyto výrobky, služby a 
práce, které jsou předmětem zakázky, 
splňují v průběhu přípravy zpracování 
osobních údajů požadavky právních 
předpisů o ochraně údajů (ochrana údajů 
již od návrhu). 

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou legislativním aktem Unie 
přijaty povinné standardy přístupnosti, jsou 
technické specifikace, pokud jde o kritéria 

Pokud jsou legislativním aktem Unie 
přijaty povinné standardy přístupnosti, jsou 
technické specifikace, pokud jde o kritéria 
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přístupnosti, definovány odkazem na tento 
akt.

přístupnosti pro osoby s postižením nebo 
koncept pro všechny uživatele, definovány 
odkazem na tento akt.

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou legislativním aktem Unie 
přijaty povinné standardy přístupnosti, jsou 
technické specifikace, pokud jde o kritéria 
přístupnosti, definovány odkazem na tento 
akt.

Pokud jsou legislativním aktem Unie 
přijaty povinné standardy přístupnosti,
standardy v oblasti životního prostředí 
nebo v sociální oblasti, jsou technické 
specifikace, pokud jde o kritéria 
přístupnosti, kritéria v oblasti životního 
prostředí nebo v sociální oblasti,
definovány odkazem na tento akt.

Or. en

Pozměňovací návrh 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technické specifikace mohou 
zahrnovat i požadavky na:
a) pracovní podmínky, organizaci, 
kvalifikaci a zkušenosti pracovníků, kteří 
mají vykonávat dotyčnou zakázku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 911
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické specifikace musí 
hospodářským subjektům zaručit rovný 
přístup k zadávacímu řízení a nesmějí 
vytvářet neodůvodněné překážky pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži.

2. Technické specifikace musí 
hospodářským subjektům zaručit rovný 
přístup k zadávacímu řízení a nesmějí 
vytvářet neodůvodněné překážky pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži. Technické specifikace jsou 
vypracovány takovým způsobem, aby se 
zajistilo, že úspěch v nabídkovém řízení 
nebo jakémkoli jiném postupu zadávání 
veřejných zakázek nebude záviset pouze 
nebo z velké části na soutěži, pokud jde o 
jistotu pracovního místa nebo pracovních 
podmínek zaměstnanců.

Or. fi

Pozměňovací návrh 912
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické specifikace musí 
hospodářským subjektům zaručit rovný 
přístup k zadávacímu řízení a nesmějí 
vytvářet neodůvodněné překážky pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži.

2. Technické specifikace musí 
hospodářským subjektům zaručit rovný 
přístup k zadávacímu řízení a nesmějí 
vytvářet neodůvodněné překážky pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži.

Technické specifikace zajistí, aby 
zadávání veřejných zakázek nevycházelo 
pouze ze soutěže, která se rozhoduje na 
základě nejhorších pracovních podmínek 
nebo snižování pracovních míst. 

Or. fi
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Pozměňovací návrh 913
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní prostředí, pokud jsou tyto 
parametry dostatečně přesné, aby umožnily 
uchazeči určit předmět zakázky a 
veřejnému zadavateli udělit zakázku;

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní a sociální prostředí, pokud jsou 
tyto parametry dostatečně přesné, aby 
umožnily uchazeči určit předmět zakázky a 
veřejnému zadavateli udělit zakázku;

Or. en

Pozměňovací návrh 914
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní prostředí, pokud jsou tyto 
parametry dostatečně přesné, aby umožnily 
uchazeči určit předmět zakázky a 
veřejnému zadavateli udělit zakázku;

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní prostředí a sociálních 
ukazatelů, pokud jsou tyto parametry 
dostatečně přesné, aby umožnily uchazeči 
určit předmět zakázky a veřejnému 
zadavateli udělit zakázku, včetně 
požadavků souvisejících s vlastnostmi 
životního cyklu požadovaných prací, 
dodávek a služeb, v souladu s odstavcem 1 
a jak je uvedeno v článku 2 (odst. 22a 
(novém));

Or. de

Pozměňovací návrh 915
Sirpa Pietikäinen
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní prostředí, pokud jsou tyto 
parametry dostatečně přesné, aby umožnily 
uchazeči určit předmět zakázky a 
veřejnému zadavateli udělit zakázku;

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na sociální a životní prostředí a dobré 
životní podmínky zvířat, pokud jsou tyto 
parametry dostatečně přesné, aby umožnily 
uchazeči určit předmět zakázky a 
veřejnému zadavateli udělit zakázku;

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní prostředí, pokud jsou tyto 
parametry dostatečně přesné, aby umožnily 
uchazeči určit předmět zakázky a 
veřejnému zadavateli udělit zakázku;

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 
na životní prostředí, pokud jsou tyto 
parametry dostatečně přesné, aby umožnily 
uchazeči určit předmět zakázky a 
veřejnému zadavateli udělit zakázku;
požadavky na výkon nebo funkci by měly 
být formulovány tak, aby všichni 
uchazeči, kteří splňují rovnocenné 
požadavky, měli přístup k zadávacímu 
řízení. Pokud veřejný zadavatel odmítne 
nabídku z důvodu, že není rovnocenná 
nebo srovnatelná, měl by o tom veřejný 
zadavatel předložit důkazy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 917
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Technické specifikace by neměly být diskriminační a měly by být neutrální z hlediska 
technologií. Tyto základní zásady by se při zadávání zakázek měly vztahovat na používání 
norem i specifikací. Nediskriminační specifikace, které jsou neutrální z technologického 
hlediska, od hospodářských subjektů vyžadují, aby v rámci hospodářské soutěže vytvořily 
nejlepší řešení, která podpoří inovace a hospodářský růst. Specifikace neutrální z hlediska 
technologií rovněž zaručí, že si veřejní zadavatelé budou moci vybírat z velmi široké škály 
výrobků a služeb, čímž bude dosaženo nejlepšího poměru kvality a ceny.

Pozměňovací návrh 920
Mitro Repo
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) kritérii kvality, která mají být 
považována za rovnocenná s normami a 
jinými technickými referenčními systémy, 
která rovněž zahrnují kolektivní pracovní 
smlouvy uplatňované v zemi, regionu 
nebo odvětví, v nichž má být zakázka 
provedena.

Or. fi

Pozměňovací návrh 921
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Je-li to odůvodněno předmětem 
zakázky, mohou technické specifikace 
odkazovat na určité provedení nebo zdroj 
nebo konkrétní postup, které výrobky nebo
služby charakterizují, nebo na obchodní 
značky, patenty, typy nebo určitý původ či 
výrobu. Takový odkaz musí být 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“.

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu podpory inovací a hospodářského růstu je nezbytné, aby všichni uchazeči soutěžili za 
stejných podmínek. Rozdílné zacházení, mimo jiné v souvislosti s technologií nebo místem 
výroby, by mělo být možné pouze ve velmi výjimečných případech. Jakékoli upřednostňování, 
ať už určitých technologií, obchodních modelů, prodejců nebo původu výrobků brání 
inovacím a soutěži a veřejní zadavatelé v konečném důsledku nemohou zvolit řešení, která 
nejlépe odpovídají potřebám daného zadávacího řízení.

Pozměňovací návrh 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Ve velmi výjimečných případech a 
pouze je-li to odůvodněno předmětem 
zakázky, mohou technické specifikace 
odkazovat na určité provedení nebo zdroj 
nebo konkrétní postup nebo na obchodní 
značky, patenty, typy nebo určitý původ či 
výrobu. Takový odkaz musí být 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“.

Or. en

Pozměňovací návrh 925
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

nebo konkrétní postup nebo na obchodní 
značky, patenty, typy nebo určitý původ či 
výrobu, pokud by to mělo za důsledek 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
podniků nebo určitých výrobků.

Takový odkaz je výjimečně povolen:
a) pokud není možný dostatečně přesný a 
srozumitelný popis předmětu zakázky 
podle odstavce 3. Takový odkaz musí být 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“.
b) pokud to zakázka vyžaduje a odkaz se 
vztahuje na postup nebo místo výroby na 
území Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud to zakázka vyžaduje, mělo by být umožněno uvádět podrobnosti výroby nebo místo 
výroby na území Evropské unie.

Pozměňovací návrh 926
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud veřejný zadavatel využije 
možnosti odkázat na specifikace 
podle odst. 3 písm. b), nesmí odmítnout 
nabídku pouze z důvodu, že nabízené 
stavební práce, dodávky a služby nejsou 
shodné se specifikacemi, na které odkázal, 
pokud uchazeč ve své nabídce jakýmkoli
vhodným prostředkem, včetně dokladů 
uvedených v článku 42, prokázal, že řešení, 
která navrhuje, vyhovují rovnocenným 
způsobem požadavkům definovaným 

5. Pokud veřejný zadavatel využije 
možnosti odkázat na specifikace 
podle odst. 3 písm. b), nesmí odmítnout 
nabídku pouze z důvodu, že nabízené 
stavební práce, dodávky a služby nejsou 
shodné se specifikacemi, na které odkázal, 
pokud uchazeč ve své nabídce vhodným 
prostředkem, včetně dokladů uvedených 
v článku 42, prokázal, že řešení, která 
navrhuje, vyhovují rovnocenným 
způsobem požadavkům definovaným 
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technickými specifikacemi. technickými specifikacemi.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu snížení zátěže veřejných zadavatelů a aby nebyli diskriminováni ti uchazeči, kteří 
investovali čas a peníze do osvědčení, by zátěž spojenou s předložením rovnocenného dokladu 
měl nést uchazeč, který uplatnění rovnocennosti požaduje.

Pozměňovací návrh 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejný zadavatel využije možnosti 
stanovit technické specifikace ve formě
požadavků na výkon nebo funkci 
podle odst. 3 písm. a), nesmí odmítnout 
nabídku na stavební práce, dodávky nebo 
služby, které splňují vnitrostátní normu 
provádějící evropskou normu, splňují 
evropské technické schválení nebo 
obecnou technickou specifikaci, 
mezinárodní normu nebo technický 
referenční systém vypracovaný evropským 
normalizačním subjektem, pokud tyto 
specifikace zohledňují požadavky na 
výkon nebo funkci, které veřejný zadavatel 
stanovil.

Pokud veřejný zadavatel využije možnosti 
stanovit technické specifikace na základě
požadavků na výkon nebo funkci 
podle odst. 3 písm. a), nesmí odmítnout 
nabídku na stavební práce, dodávky nebo 
služby, které splňují vnitrostátní normu 
provádějící evropskou normu, splňují 
evropské technické schválení nebo 
obecnou technickou specifikaci, 
mezinárodní normu nebo technický 
referenční systém vypracovaný evropským 
normalizačním subjektem, pokud tyto 
specifikace zohledňují požadavky na 
výkon nebo funkci, které veřejný zadavatel 
stanovil.

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 6 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve své nabídce uchazeč prokáže 
jakýmikoliv vhodnými prostředky, včetně 
dokladů uvedených v článku 42, že 
stavební práce, dodávky nebo služby 
splňující normu jsou v souladu s 
požadavky na výkon nebo funkci, které 
veřejný zadavatel stanovil.

Ve své nabídce uchazeč prokáže vhodnými 
prostředky, včetně dokladů uvedených 
v článku 42, že stavební práce, dodávky 
nebo služby splňující normu jsou v souladu 
s požadavky na výkon nebo funkci, které 
veřejný zadavatel stanovil.

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé musí být schopni 
kontrolovat a sledovat, zda jsou tyto 
požadavky splněny jak během postupu 
zadávání veřejné zakázky, tak v průběhu 
jejího plnění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 930
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud veřejní zadavatelé stanoví
v technických specifikacích, kritériích pro 
zadání zakázky nebo v ustanoveních o 
provedení zakázky ekologické, sociální 
nebo jiné požadavky nebo kritéria, které 
mohou vyžadovat konkrétní štítek jako 
doklad o tom, že tyto stavby, služby nebo 
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štítkem, pokud jsou splněny všechny 
následující podmínky:

dodávky odpovídají takovým požadavkům 
nebo kritériím, pokud jsou splněny 
všechny následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 931
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 933
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 934
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky na štítek se týkají výhradně
vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky a které jsou vhodné pro definování 
vlastností staveb, dodávek nebo služeb, 
které jsou předmětem zakázky;

a) požadavky, které je nutné splnit pro 
obdržení štítku se týkají výhradně kritérií, 
která souvisejí s předmětem zakázky a 
které jsou vhodné pro definování vlastností 
staveb, dodávek nebo služeb, které jsou 
předmětem zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Frank Engel
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Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky na štítek se týkají výhradně 
vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky a které jsou vhodné pro 
definování vlastností staveb, dodávek nebo 
služeb, které jsou předmětem zakázky;

a) požadavky na štítek jsou vhodné pro 
definování vlastností staveb, dodávek nebo 
služeb, které jsou předmětem zakázky; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 936
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky na štítek se týkají výhradně 
vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky a které jsou vhodné pro definování 
vlastností staveb, dodávek nebo služeb, 
které jsou předmětem zakázky;

a) požadavky na štítek, osvědčení nebo 
jiný systém zajišťování jakosti se týkají 
výhradně vlastností, které souvisejí 
s předmětem zakázky a které jsou vhodné 
pro definování vlastností staveb, dodávek 
nebo služeb, které jsou předmětem 
zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 937
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Omezení požadavků na vlastnosti, které souvisejí s předmětem zakázky, neponechává prostor 
pro štítky týkající se například pracovního prostředí.

Pozměňovací návrh 938
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky na štítek se týkají výhradně 
vlastností, které souvisejí s předmětem 
zakázky a které jsou vhodné pro definování 
vlastností staveb, dodávek nebo služeb, 
které jsou předmětem zakázky;

a) požadavky na štítek, osvědčení nebo 
jiný systém zajišťování jakosti se týkají 
výhradně vlastností, které souvisejí 
s předmětem zakázky a které jsou vhodné 
pro definování vlastností staveb, dodávek 
nebo služeb, které jsou předmětem 
zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 939
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky na štítek jsou stanoveny na 
základě vědeckých informací nebo 
vycházejí z jiných objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritérií;

b) požadavky na štítek, které je nutné 
splnit pro získání štítku, jsou stanoveny na 
základě objektivně ověřitelných a 
nediskriminačních kritérií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 940
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky na štítek jsou stanoveny na 
základě vědeckých informací nebo 
vycházejí z jiných objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritérií;

b) požadavky na štítek, osvědčení nebo 
jiný systém zajišťování jakosti jsou 
stanoveny na základě vědeckých informací 
nebo vycházejí z jiných objektivně 
ověřitelných a nediskriminačních kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky na štítek jsou stanoveny na 
základě vědeckých informací nebo 
vycházejí z jiných objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritérií;

b) požadavky na štítek, osvědčení nebo 
jiný systém zajišťování jakosti jsou 
stanoveny na základě vědeckých informací 
nebo vycházejí z jiných objektivně 
ověřitelných a nediskriminačních kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 942
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pravidla, podle nichž probíhá výběr, 
jsou přiměřená povaze zakázky;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 943
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, ve kterém hrají 
zásadní úlohu všechny příslušné
zúčastněné strany, včetně orgánů státní 
správy, spotřebitelů, výrobců, odborů,
distributorů a organizací na ochranu 
životního prostředí a sociálních 
organizací. Účast orgánů státní správy je 
možná, nikoli však povinná.

Or. en

Pozměňovací návrh 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 945
Sirpa Pietikäinen
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Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného 
a transparentního řízení, na kterém se 
mohou podílet všechny zúčastněné strany, 

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

včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, 
odborů, výrobců, distributorů a organizací 
na ochranu životního prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 948
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 950
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) štítky jsou přístupné všem 
zainteresovaným subjektům;

d) štítky, osvědčení nebo jiný systém 
zajišťování jakosti jsou přístupné všem 
zainteresovaným subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) štítky jsou přístupné všem 
zainteresovaným subjektům;

d) štítky, osvědčení nebo jiné systémy 
zajišťování jakosti jsou přístupné všem 
zainteresovaným subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 953
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) ověřování a přiznání souladu se 
štítkem, osvědčením nebo jiným systémem 
zajišťování jakosti stanoví třetí strana, 
která je nezávislá na hospodářském 
subjektu, jenž o štítek, osvědčení nebo jiný 
příslušný systém zajišťování jakosti žádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) kritéria pro získání štítku, osvědčení 
nebo jiného systému zajišťování jakosti 
zajištění stanoví třetí strana, která je 
nezávislá na hospodářském subjektu, jenž 
o štítek, osvědčení nebo jiný příslušný 
systém zajišťování jakosti žádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 955
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kritéria pro získání štítku stanoví třetí 
strana, která je nezávislá na hospodářském 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) štítek, osvědčení nebo jiný systém 
zajišťování jakosti by měl poskytnout a 
zajistit nejvyšší úroveň odpovědnosti a 
kvality související s předmětem zakázky s 
cílem zamezit jakémukoli zneužití systému 
označování.

Or. en

Pozměňovací návrh 957
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

U produktů, které nejsou štítkem 
označeny, mohou veřejní zadavatelé
přijmout také technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad. U 
produktů, které nejsou štítkem označeny,
mohou veřejní zadavatelé přijmout také 
technickou dokumentaci výrobce nebo jiný 
vhodný doklad, ale pouze od 
hospodářských subjektů, které nemají 
přístup k takovému osvědčení, nebo 
nemají možnost je získat v příslušné lhůtě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 958
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 959
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na konkrétní štítek stanovený veřejnými 
zadavateli. Veřejní zadavatelé přijmou jiné 
vhodné doklady k potvrzení takových 
požadavků, které mohou zahrnovat
technickou dokumentaci výrobce, pokud 
dotčený hospodářský subjekt nemá 
možnost štítek získat, nebo nemá možnost 
štítek získat v příslušné lhůtě, za 
předpokladu, že tato skutečnost není 
způsobena hospodářským subjektem. Aby 
však nebyli diskriminováni ti uchazeči, 
kteří investovali čas a peníze do osvědčení 
či zkušebních protokolů,měl by zátěž 
spojenou se schvalováním dokladu 



AM\908712CS.doc 111/166 PE492.859v01-00

CS

rovnocenného konkrétnímu štítku nést 
uchazeč, který uplatnění rovnocennosti 
požaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na štítek stanovený veřejnými zadavateli. 
U produktů, které nejsou štítkem označeny, 
přijmou veřejní zadavatelé také technickou 
dokumentaci výrobce nebo jiný vhodný 
doklad. Upřednostňovány jsou štítky, 
technická dokumentace nebo jiné 
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doklady, které byly vyvinuty, vydány či 
ověřeny za účasti vládních orgánů nebo 
organizací na ochranu životního prostředí 
nebo sociálních organizací.

Or. es

Pozměňovací návrh 962
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na štítek stanovený veřejnými zadavateli.
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technickou dokumentaci výrobce nebo 
jiný vhodný doklad.

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavkem zvláštního štítku veřejný 
zadavatel neusiluje o diskriminaci 
uchazečů v zadávacím řízení.

Or. fr

Odůvodnění

Používání štítků v postupu stanovování a uplatňování kritérií zakázky nesmí vést 
k diskriminačním praktikám s cílem upřednostnit některé účastníky řízení před jinými.

Pozměňovací návrh 965
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé, kteří požadují 
konkrétní štítek, osvědčení a jiný systém 
zajišťování jakosti, přijmou jakýkoli 
rovnocenný štítek, který splňuje požadavky 
na štítek, osvědčení a jiný systém 
zajišťování jakosti stanovený veřejnými 
zadavateli. U produktů, které nejsou 
štítkem, osvědčením ani jiným systémem 
zajišťování jakosti označeny, přijmou 
veřejní zadavatelé také technickou 
dokumentaci výrobce nebo jiný vhodný 
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doklad.

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud štítek splňuje podmínky 
stanovené v odst. 1 písm. b), c), d) a e), 
avšak rovněž stanoví požadavky, které 
nesouvisejí s předmětem zakázky, mohou 
veřejní zadavatelé definovat technické 
specifikace odkazem na ty podrobné 
specifikace štítku nebo v případě potřeby 
jejich části, které souvisejí s předmětem 
zakázky a jsou vhodné pro definování jeho 
vlastností.

2. Pokud štítek, osvědčení nebo jiný 
systém zajišťování jakosti splňuje 
podmínky stanovené v odst. 1 písm. b), c), 
d) a e), avšak rovněž stanoví požadavky, 
které nesouvisejí s předmětem zakázky, 
mohou veřejní zadavatelé definovat 
technické specifikace odkazem na ty 
podrobné specifikace štítku, osvědčení 
nebo jiný systém zajišťování jakosti, nebo 
v případě potřeby jejich části, které 
souvisejí s předmětem zakázky a jsou 
vhodné pro definování jeho vlastností.

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud štítek splňuje podmínky 
stanovené v odst. 1 písm. b), c), d) a e), 
avšak rovněž stanoví požadavky, které 
nesouvisejí s předmětem zakázky, mohou 
veřejní zadavatelé definovat technické 
specifikace odkazem na ty podrobné 
specifikace štítku nebo v případě potřeby 
jejich části, které souvisejí s předmětem 
zakázky a jsou vhodné pro definování jeho 

2. Pokud štítek, osvědčení a jiný systém 
zajišťování jakosti splňuje podmínky 
stanovené v odst. 1 písm. b), c), d) a e), 
avšak rovněž stanoví požadavky, které 
nesouvisejí s předmětem zakázky, mohou 
veřejní zadavatelé definovat technické 
specifikace odkazem na ty podrobné 
specifikace štítku, osvědčení a jiný systém 
zajišťování jakosti, nebo v případě potřeby 



AM\908712CS.doc 115/166 PE492.859v01-00

CS

vlastností. jejich části, které souvisejí s předmětem 
zakázky a jsou vhodné pro definování jeho 
vlastností.

Or. en

Pozměňovací návrh 968
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou požadovat, aby 
hospodářské subjekty předložily zkušební 
protokol od uznaného subjektu nebo 
osvědčení vystavené takovým subjektem 
jako doklad o shodě s technickou 
specifikací.

Veřejní zadavatelé mohou požadovat, aby 
hospodářské subjekty předložily zkušební 
protokol od uznaného subjektu nebo 
osvědčení vystavené takovým subjektem 
jako doklad o shodě s požadavky nebo 
kritérii stanovenými technickou 
specifikací, kritérii pro zadání zakázky 
nebo v ustanoveních o provedení zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 969
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejní zadavatelé požadují 
předložení osvědčení vydaného uznaným 
subjektem, jímž se dokládá shoda s 
určitými technickými specifikacemi, 
přijmou též osvědčení od subjektu 
rovnocenného uznanému subjektu.

Pokud veřejní zadavatelé požadují 
předložení osvědčení vydaného 
konkrétním hodnotícím subjektem,
přijmou též osvědčení od subjektu 
rovnocenného uznanému subjektu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
doklady než doklady uvedené v odstavci 1, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
doklady než doklady uvedené v odstavci 1, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě.

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
doklady než doklady uvedené v odstavci 1, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě za předpokladu, že 
nedostatek přístupu nelze přičíst 
dotčenému hospodářskému subjektu. Aby 
se však snížila zátěž veřejných zadavatelů 
a aby nebyli diskriminováni ti uchazeči, 
kteří investovali čas a peníze do osvědčení, 
měl by zátěž spojenou s předložením 
rovnocenného dokladu nést uchazeč, 
který uplatnění rovnocennosti požaduje.

Or. en



AM\908712CS.doc 117/166 PE492.859v01-00

CS

Pozměňovací návrh 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
doklady než doklady uvedené v odstavci 1, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě.

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
a rovnocenné doklady než doklady 
uvedené v odstavci 1, například technickou 
dokumentaci výrobce, pokud dotčený 
hospodářský subjekt nemá přístup k 
osvědčením nebo zkušebním protokolům 
uvedeným v odstavci 1 nebo nemá 
možnost je získat v příslušné lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
doklady než doklady uvedené v odstavci 1, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě.

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné 
doklady než doklady uvedené v odstavci 1, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě. Doklady musí být 
podloženy nediskriminačními 
ověřitelnými vědeckými informacemi.

Or. it

Pozměňovací návrh 974
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy poskytnou ostatním 
členským státům na jejich žádost 
informace související s doklady a 
dokumenty předkládanými v souladu s čl. 
40 odst. 6, článkem 41 a odstavci 1, 2 a 3 
tohoto článku za účelem doložení souladu 
s technickými požadavky. Příslušné orgány 
členského státu usazení poskytují tyto 
informace v souladu s článkem 88.

4. Členské státy poskytnou ostatním 
členským státům na jejich žádost 
informace související s doklady a 
dokumenty předkládanými podle čl. 40 
odst. 6, článku 41 a odstavců 1, 2 a 3 
tohoto článku. Příslušné orgány členského 
státu usazení hospodářského subjektu
poskytnou tyto informace v souladu s 
článkem 88.

Or. en

Pozměňovací návrh 975
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Veřejní zadavatelé povolují uchazečům 
předložení variant, pokud souvisejí 
s předmětem zakázky. Pokud předložení 
variant nepovolují, uvedou to v oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení 
zájmu, použije-li se jako výzva k účasti 
v soutěži oznámení předběžných informací, 
ať už povolují varianty či nikoliv. Bez 
tohoto údaje nejsou varianty odmítnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Uchazeči mohou předložit varianty
spolu se základním návrhem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 977
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 43. – odst. 1 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Varianta je alternativní způsob řešení, 
provedení a financování zakázky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 978
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Veřejní zadavatelé povolují uchazečům 
předložení variant. Pokud veřejní 
zadavatelé nechtějí předložení variant 
povolit, uvedou to v oznámení o zakázce 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, použije-
li se jako výzva k účasti v soutěži 
oznámení předběžných informací. Bez 
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povoleny. tohoto údaje jsou varianty povoleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Veřejní zadavatelé mohou uchazečům 
povolit předložení variant. Obvykle 
varianty povolují, pokud není v oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení 
zájmu, použije-li se jako výzva k účasti 
v soutěži oznámení předběžných informací, 
uvedeno jinak. Bez tohoto údaje jsou 
varianty naopak povoleny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 981
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 983
Robert Rochefort



PE492.859v01-00 122/166 AM\908712CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 984
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Varianty mohou být povoleny v 
zadávací dokumentaci, která definuje
minimální požadavky, jež musí varianty 
splňovat, a požadavky na jejich předložení. 
Tyto minimální požadavky jsou povinné, 
aby bylo zajištěno, že varianty neovlivní 
předmět zakázky. Zadavatel může varianty 
odmítnout z toho důvodu, že by ovlivnily 
předmět smlouvy. Zajistí také, aby zvolená 
kritéria pro zadání bylo možné vhodně 
použít na varianty, které splňují tyto 
požadavky, jakož i na vyhovující nabídky, 
které varianty nemají.

Or. en
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Pozměňovací návrh 985
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V úvahu jsou brány pouze varianty, které 
splňují minimální požadavky stanovené 
veřejnými zadavateli.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zadávacím řízení u veřejných zakázek na 
dodávky nebo na služby nesmějí veřejní 

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

zadavatelé odmítnout variantu pouze z toho 
důvodu, že by vedla, pokud by byla přijata, 
spíše k zakázce na služby než k zakázce na 
dodávky, nebo spíše k zakázce na dodávky 
než k zakázce na služby.

Or. en

Odůvodnění

Varianty jsou jedním z nejlepších nástrojů na podporu inovativních produktů a výrobních 
metod a jejich používání je třeba podporovat a neklást mu překážky.

Pozměňovací návrh 988
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 989
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Rozdělení zakázek na části
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1. Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Veřejní zadavatelé uvedou v oznámení o 
zakázce nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, 
zda jsou nabídky omezeny pouze na jednu 
nebo několik částí.

2. Veřejní zadavatelé mohou i 
v případech, kdy byla uvedena možnost 
podávání nabídek na všechny části, omezit 
počet částí, které lze zadat jedinému 
uchazeči, pokud je tento maximální počet 
uveden v oznámení o zakázce nebo ve 
výzvě k potvrzení zájmu. Veřejní 
zadavatelé stanoví a uvedou v zadávací 
dokumentaci objektivní a nediskriminační 
kritéria či pravidla pro zadání 
jednotlivých částí, pokud by použití 
zvolených kritérií pro zadání vedlo 
k tomu, že by jednomu uchazeči byl 
přidělen vyšší než maximální možný počet 
částí.

3. Pokud lze jednomu uchazeči zadat více 
než jednu část, mohou veřejní zadavatelé 
stanovit, že zadají jednu zakázku na 
každou část, nebo jednu či více zakázek 
pokrývajících několik částí nebo všechny 
části.

Veřejní zadavatelé v zadávací 
dokumentaci uvedou, zda si vyhrazují 
právo na tuto volbu, a pokud ano, které 
části lze sloučit do jedné zakázky.

Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 66 pro jednotlivé 
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části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první v 
pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 66 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje . 
Veřejní zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody jsou 
transparentní, objektivní a 
nediskriminační.
4. Veřejní zadavatelé mohou požadovat, 
aby se všichni dodavatelé zkoordinovali 
své činnosti pod vedením hospodářského 
subjektu, jemuž byla zadána část zakázky, 
která zahrnuje koordinaci celého projektu 
nebo jeho příslušných částí.

Or. da

Pozměňovací návrh 990
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. 
Členské státy stanoví předpisy o dělení 
zakázek na části na jejich vnitrostátní 
úrovni. Veřejní zadavatelé uvedou v 
oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu, zda jsou nabídky 
omezeny pouze na jednu nebo několik 
částí.

Or. en

Odůvodnění

Hodnotu zakázky určuje právě povaha a rozsah nakupovaného zboží, stavebních prací nebo 
služeb. Proč je hodnota zakázky větší než 500 000 EUR bude samo o sobě zřejmé z předmětu 
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zakázky. Je proto zbytečnou administrativní zátěží a přehnanou povinností, aby veřejní 
zadavatelé museli u každé větší zakázky vysvětlovat a zdůvodňovat, proč hodnota zakázky 
přesahuje 500 000 EUR a nebyla rozdělena.

Pozměňovací návrh 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, veřejný 
zadavatel poskytne v oznámení o zakázce 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu konkrétní 
objasnění svých důvodů, pokud jde 
o rozdělení nebo nerozdělení zakázky na 
části.

Or. fr

Pozměňovací návrh 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí.
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svých důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Veřejné zakázky lze rozdělovat do částí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 

Veřejné zakázky lze rozdělovat do částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se v případě zakázek na dodávky 
a služby rovná nebo je vyšší než 500 000 
EUR a v případě zakázek na stavební 
práce se rovná nebo je vyšší než 10 000 
EUR a u nichž veřejný zadavatel 
nepovažuje jejich rozdělení na části za 
vhodné, sdělí to v oznámení o zakázce 
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k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

nebo ve výzvě k potvrzení zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu zjednodušení není nutné uvádět, že se článek vztahuje na zakázky, jejichž hodnota se 
rovná nebo je větší než konkrétní prahové hodnoty uvedené v článku 4, protože je to zřejmé. 
Postačí jen uvést konkrétní prahové hodnoty, které by měly být odlišné u zakázek na dodávky 
a služby na jedné straně a u zakázek na stavební práce na straně druhé, neboť se tyto prahové 
hodnoty na základě směrnic o veřejných zakázkách tradičně liší.

Pozměňovací návrh 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Pro usnadnění většího přístupu malých a 
středních podniků k veřejným zakázkám 
lze veřejné zakázky rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 1 000 000 EUR, veřejní 
zadavatelé uvedou v oznámení o zakázce 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu konkrétní 
důvody nerozdělení zakázky na části.

Or. en

Pozměňovací návrh 996
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do S výjimkou případů, kdy předmět zakázky 



PE492.859v01-00 130/166 AM\908712CS.doc

CS

homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

neumožňuje jasně stanovit různé plnění, 
veřejný zadavatel zadá zakázku po 
částech, aby podnítil co nejširší 
hospodářskou soutěž. Pokud není možné 
rozdělit zakázku na části, neboť předmět 
zakázky neumožňuje jasně stanovit různé 
plnění, veřejný zadavatel poskytne v 
oznámení o zakázce nebo ve výzvě k 
potvrzení zájmu konkrétní objasnění svých 
důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Zadavatel může zakázku zadat po 
jednotlivých částech s cílem podpořit 
maximální hospodářskou soutěž. Pokud 
pro to v jednotlivých případech existují 
objektivní důvody, zadavatel nemusí 
zakázku rozdělit na části. 

Or. de

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení by od této zbytečné administrativní zátěže zadavatelů mohlo být 
upuštěno.

Pozměňovací návrh 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

V zájmu posílení hospodářské soutěže a 
pomoci malým a středním podnikům 
ucházet se o veřejné zakázky se veřejné 
zakázky rozdělují do homogenních nebo 
heterogenních částí, je-li to z hlediska 
povahy zakázky vhodné. U zakázek, 
jejichž hodnota určená podle článku 5 se 
rovná prahové hodnotě stanovené v článku 
4 nebo je vyšší, avšak není nižší než 
500 000 EUR, a u nichž veřejný zadavatel 
nepovažuje jejich rozdělení na části za 
vhodné, poskytne v oznámení o zakázce 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu konkrétní 
objasnění svých důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, veřejný 
zadavatel poskytne v oznámení o zakázce 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu konkrétní 
objasnění důvodů svého 
rozhodnutí rozdělit nebo nerozdělit 
zakázku na části.

Or. it



PE492.859v01-00 132/166 AM\908712CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1000
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, veřejný 
zadavatel poskytne v oznámení o zakázce 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu konkrétní 
objasnění svého rozhodnutí pro nebo proti 
rozdělení do části.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení zakázek na části usnadňuje účast malých a středních podniků ve veřejných 
zakázkách a veřejné orgány by měly mít alespoň povinnost tuto možnost zvážit. Směrnice by 
však měla být více neutrální a neupřednostňovat ani rozdělení zakázky na části ani jedinou 
smlouvu, protože rozhodnutí je třeba přijímat případ od případu se zohledněním technických 
a ekonomických faktorů.

Pozměňovací návrh 1001
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 

V zájmu posílení hospodářské soutěže a 
pomoci malým a středním podnikům 
ucházet se o veřejné zakázky lze veřejné 
zakázky rozdělovat do homogenních nebo 
heterogenních částí s výjimkou veřejných 
zakázek, u nichž veřejný zadavatel 
nepovažuje jejich rozdělení na části za 
vhodné.
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v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Or. en

Odůvodnění

Je samozřejmě důležité povzbuzovat zadavatele, aby rozdělovali zakázky na části, aby malým 
a středním podnikům usnadnili účast ve veřejných soutěžích. Nicméně by neměla by existovat 
povinnost rozdělovat zakázky na části, protože pak může zadavatel rozdělit na části zakázku, 
kterou rozdělovat neměl. To se často stává například u zakázek ve stavebnictví a u IT zakázek.

Pozměňovací návrh 1002
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500,000 EUR, veřejný 
zadavatel poskytne v oznámení o zakázce 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu konkrétní 
objasnění důvodů svého 
rozhodnutí rozdělit nebo nerozdělit 
zakázku na části, pokud jde o 
nerozlučitelnost z odborného, právního 
nebo finančního hlediska. Pro konkrétní 
zakázky mohou členské státy stanovit a 
ukládat povinné části.

Or. en

Pozměňovací návrh 1003
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé uvedou v oznámení o 
zakázce nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, 
zda jsou nabídky omezeny pouze na jednu 
nebo několik částí.

Veřejní zadavatelé uvedou v oznámení o 
zakázce nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, 
zda je zakázka omezena pouze na jednu 
nebo několik částí. Svobodně zvolí počet 
částí, přičemž zohlední zejména technické 
vlastnosti poskytovaných služeb, strukturu 
daného hospodářského odvětví, a 
případně pravidla týkající se některých 
povolání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé uvedou v oznámení o 
zakázce nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, 
zda jsou nabídky omezeny pouze na jednu 
nebo několik částí.

Pokud veřejný zadavatel omezuje možnost 
podat nabídku na jednu nebo více částí 
uvede to v oznámení o zakázce, ve výzvě 
k potvrzení zájmu nebo v zadávací 
dokumentaci.

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že stačí, aby veřejní zadavatelé měli povinnost informovat v oznámení o zakázce nebo 
ve výzvě k potvrzení zájmu o svém rozhodnutí rozdělit zakázku na části. Po veřejných 
zadavatelích by nemělo být požadováno, aby poskytovali konkrétní vysvětlení svých důvodů. 
Není jasné, k čemu by to bylo dobré. Znění druhého pododstavce bylo upraveno z důvodu 
upřesnění.

Pozměňovací návrh 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber
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Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé mohou i 
v případech, kdy byla uvedena možnost 
podávání nabídek na všechny části, omezit 
počet částí, které lze zadat jedinému 
uchazeči, pokud je tento maximální počet 
uveden v oznámení o zakázce nebo ve 
výzvě k potvrzení zájmu. Veřejní 
zadavatelé stanoví a uvedou v zadávací 
dokumentaci objektivní a nediskriminační 
kritéria či pravidla pro zadání 
jednotlivých částí, pokud by použití 
zvolených kritérií pro zadání vedlo 
k tomu, že by jednomu uchazeči byl 
přidělen vyšší než maximální možný počet 
částí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení pravidel zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 1006
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé mohou i v případech, 
kdy byla uvedena možnost podávání 
nabídek na všechny části, omezit počet 
částí, které lze zadat jedinému uchazeči, 
pokud je tento maximální počet uveden 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu. Veřejní zadavatelé 
stanoví a uvedou v zadávací dokumentaci 
objektivní a nediskriminační kritéria či 
pravidla pro zadání jednotlivých částí, 
pokud by použití zvolených kritérií pro 

2. Zájemci nemohou předložit různé 
nabídky podle počtu částí, které by jim 
mohly být zadány. Veřejní zadavatelé 
omezí počet částí, které lze zadat jedinému 
uchazeči, pokud je tento maximální počet 
uveden v oznámení o zakázce nebo ve 
výzvě k potvrzení zájmu. Veřejní 
zadavatelé stanoví a uvedou v zadávací 
dokumentaci objektivní a nediskriminační 
kritéria či pravidla pro zadání jednotlivých 
částí.
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zadání vedlo k tomu, že by jednomu 
uchazeči byl přidělen vyšší než maximální 
možný počet částí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud lze jednomu uchazeči zadat více 
než jednu část, mohou veřejní zadavatelé 
stanovit, že zadají jednu zakázku na 
každou část, nebo jednu či více zakázek 
pokrývajících několik částí nebo všechny 
části.

vypouští se

Veřejní zadavatelé v zadávací 
dokumentaci uvedou, zda si vyhrazují 
právo na tuto volbu, a pokud ano, které 
části lze sloučit do jedné zakázky.
Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 66 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první v 
pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 66 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje.  
Veřejní zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody jsou 
transparentní, objektivní a 
nediskriminační.

Or. en
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Odůvodnění

Zjednodušení pravidel zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud lze jednomu uchazeči zadat více 
než jednu část, mohou veřejní zadavatelé 
stanovit, že zadají jednu zakázku na 
každou část, nebo jednu či více zakázek 
pokrývajících několik částí nebo všechny 
části.

vypouští se

Veřejní zadavatelé v zadávací 
dokumentaci uvedou, zda si vyhrazují 
právo na tuto volbu, a pokud ano, které 
části lze sloučit do jedné zakázky.
Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 66 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první v 
pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 66 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje.  
Veřejní zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody jsou 
transparentní, objektivní a 
nediskriminační.

Or. en

Pozměňovací návrh 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud lze jednomu uchazeči zadat více 
než jednu část, mohou veřejní zadavatelé 
stanovit, že zadají jednu zakázku na 
každou část, nebo jednu či více zakázek 
pokrývajících několik částí nebo všechny 
části.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 3 by mohlo vést k opaku toho, co je cílem tohoto návrhu, kterým je umožnit lepší 
přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám, protože to může vést k sdružování 
veřejných zakázek, a tím k vyloučení malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé v zadávací 
dokumentaci uvedou, zda si vyhrazují 
právo na tuto volbu, a pokud ano, které 
části lze sloučit do jedné zakázky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé v zadávací dokumentaci Veřejní zadavatelé v zadávací dokumentaci 



AM\908712CS.doc 139/166 PE492.859v01-00

CS

uvedou, zda si vyhrazují právo na tuto 
volbu, a pokud ano, které části lze sloučit 
do jedné zakázky.

uvedou, zda si vyhrazují právo na tuto 
volbu, a pokud ano, které části lze sloučit 
do jedné zakázky. Je-li zadávána jedna 
zakázka, nesmí to omezovat hospodářskou 
soutěž nebo vést k monopolizaci trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 66 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první v 
pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 66 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje.  
Veřejní zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody jsou 
transparentní, objektivní a 
nediskriminační.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hodnotu zakázky určuje právě povaha a rozsah nakupovaného zboží, stavebních prací nebo 
služeb. Proč je hodnota zakázky větší než 500 000 EUR bude samo o sobě zřejmé z předmětu 
zakázky. Je proto zbytečnou administrativní zátěží a přehnanou povinností, aby veřejní 
zadavatelé museli u každé větší zakázky vysvětlovat a zdůvodňovat, proč hodnota zakázky 
přesahuje 500 000 EUR a nebyla rozdělena.

Pozměňovací návrh 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 66 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první v 
pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 66 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje.  
Veřejní zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody jsou 
transparentní, objektivní a 
nediskriminační.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1014
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejní zadavatelé mohou požadovat, 
aby se všichni dodavatelé zkoordinovali 
své činnosti pod vedením hospodářského 
subjektu, jemuž byla zadána část zakázky, 
která zahrnuje koordinaci celého projektu 
nebo jeho příslušných částí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hodnotu zakázky určuje právě povaha a rozsah nakupovaného zboží, stavebních prací nebo 
služeb. Proč je hodnota zakázky větší než 500 000 EUR bude samo o sobě zřejmé z předmětu 
zakázky. Je proto zbytečnou administrativní zátěží a přehnanou povinností, aby veřejní 
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zadavatelé museli u každé větší zakázky vysvětlovat a zdůvodňovat, proč hodnota zakázky 
přesahuje 500 000 EUR a nebyla rozdělena.

Pozměňovací návrh 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veřejní zadavatelé mohou požadovat, 
aby se všichni dodavatelé zkoordinovali 
své činnosti pod vedením hospodářského 
subjektu, jemuž byla zadána část zakázky, 
která zahrnuje koordinaci celého projektu 
nebo jeho příslušných částí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení pravidel zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 1016
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě omezeného řízení a výběrového 
řízení s vyjednáváním mohou veřejní 
zadavatelé na nižší správní úrovni použít 
oznámení předběžných informací jako 
výzvu k účasti v soutěži podle čl. 24 odst. 2 
za předpokladu, že toto oznámení splňuje 
všechny následující podmínky:

V případě omezeného řízení a výběrového 
řízení s vyjednáváním mohou veřejní 
zadavatelé použít oznámení předběžných 
informací jako výzvu k účasti v soutěži 
podle čl. 24 odst. 2 za předpokladu, že toto 
oznámení splňuje všechny následující 
podmínky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1017
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) pokud je hospodářský subjekt zapsán 
v rejstříku nedodržení uvedeného v článku 
83a;

Or. en

Pozměňovací návrh 1018
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kde je to vhodné by členské státy měly pro 
zadávání veřejných zakázek přijmout 
model řídící se výběrem občana, zejména 
u zakázek na poskytování osobních 
služeb, např. úklidových služeb pro 
seniory. Na základě tohoto modelu budou 
mít občané mít možnost rozhodnout o 
konkrétním subjektu z uchazečů, kteří 
splňují kritéria kvality, souhlasí s 
(maximální) cenou a uzavřely s veřejným 
zadavatelem rámcovou smlouvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 48 dnů od zadání zakázky 
nebo uzavření rámcové dohody zašlou 
veřejní zadavatelé oznámení o zadání 
zakázky, jež obsahuje výsledky zadávacího 
řízení.

Nejpozději do 14 dnů od zadání zakázky 
nebo uzavření rámcové dohody zašlou 
veřejní zadavatelé oznámení o zadání 
zakázky, jež obsahuje výsledky zadávacího 
řízení. V případě neúplného nebo 
nejasného oznámení o zadání zakázky, 
bude Komise kontaktovat veřejného 
zadavatele s cílem získat doplnění nebo 
objasnění oznámení o zadání zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Udaje z databáze TED nejsou spolehlivé, protože veřejní zadavatelé často zapomínají zaslat 
oznámení o zadání zakázky. Zkrácením lhůty by byl tento pilíř sběru dat účinnější. Kromě 
toho, oznámení veřejných zadavatelů jsou často neúplná nebo nejasná a v praxi se Komise 
neobrací na veřejné zadavatele za účelem objasnění. Bylo by proto užitečné zavést jasnou 
povinnost Komise kontrolovat úplnost a jasnost údajů.

Pozměňovací návrh 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 48 dnů od zadání zakázky
nebo uzavření rámcové dohody zašlou 
veřejní zadavatelé oznámení o zadání 
zakázky, jež obsahuje výsledky zadávacího 
řízení.

Nejpozději do 48 dnů od zadání zakázky 
nebo uzavření rámcové dohody zašlou 
veřejní zadavatelé oznámení o zadání 
zakázky, jež obsahuje výsledky zadávacího 
řízení.

V případě veřejných zakázek na služby 
uvedené v příloze XVI B veřejní 
zadavatelé v oznámení sdělí, zda souhlasí 
s jeho zveřejněním. Pro takové zakázky na 
služby Komise vypracuje pravidla pro 
sestavování statistických zpráv na základě 
těchto oznámení a pro zveřejnění těchto 
zpráv postupem podle článku 91.

Or. en
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Odůvodnění

Souvisí s opětovným zavedením rozlišení mezi službami A a B.

Pozměňovací návrh 1021
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení o výsledku zadání zakázek 
v rámci dynamického nákupního systému 
zašlou veřejní zadavatelé do 48 dnů od 
zadání každé zakázky. Mohou však tato 
oznámení sdružit po čtvrtletích. V 
takovém případě odesílají sdružená 
oznámení do 48 dnů od konce každého 
čtvrtletí.

3. Oznámení o výsledku zadání zakázek 
v rámci dynamického nákupního systému 
zašlou veřejní zadavatelé do 48 dnů od 
zadání každé zakázky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1022
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámení uvedená v článcích 46, 47 a 
48 a informace v nich obsažené nesmějí 
být zveřejněny na vnitrostátní úrovni před 
dnem jejich zveřejnění v souladu 
s článkem 49.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Byrokratická a zbytečná zálež a zdroj chyb.
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Pozměňovací návrh 1023
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé zajistí bezplatný 
neomezený a plný přímý přístup 
elektronickými prostředky k zadávací 
dokumentaci od data zveřejnění oznámení 
v souladu s článkem 49 nebo od data, kdy 
byla odeslána výzva k potvrzení zájmu. 
V textu tohoto oznámení nebo výzvy 
k potvrzení zájmu se uvede internetová 
adresa, na které je dokumentace dostupná.

1. Veřejní zadavatelé zajistí bezplatný plný 
přímý přístup elektronickými prostředky 
k zadávací dokumentaci od data zveřejnění 
oznámení v souladu s článkem 49 nebo od 
data, kdy byla odeslána výzva k potvrzení 
zájmu. Veřejní zadavatelé mohou za 
určitých okolností požadovat jméno, 
adresu nebo jiný způsob identifikace 
uchazeče. V textu tohoto oznámení nebo 
výzvy k potvrzení zájmu se uvede 
internetová adresa, na které je 
dokumentace dostupná.

Or. en

Odůvodnění

Může být potřeba prokázat například údaje o uchazeči (jméno, adresa atd.)

Pozměňovací návrh 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé zajistí bezplatný 
neomezený a plný přímý přístup 
elektronickými prostředky k zadávací 
dokumentaci od data zveřejnění oznámení 
v souladu s článkem 49 nebo od data, kdy 
byla odeslána výzva k potvrzení zájmu. 
V textu tohoto oznámení nebo výzvy 
k potvrzení zájmu se uvede internetová 
adresa, na které je dokumentace dostupná.

1. Veřejní zadavatelé zajistí bezplatný 
neomezený a plný přímý přístup 
elektronickými prostředky k zadávací 
dokumentaci od data zveřejnění oznámení 
v souladu s článkem 49 nebo od data, kdy 
byla odeslána výzva k potvrzení zájmu. 
V textu tohoto oznámení nebo výzvy 
k potvrzení zájmu se uvede internetová 
adresa, na které je dokumentace dostupná.
Veřejní zadavatelé mohou přístup 
podmínit předchozím sdělením žadatelova 
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jména, adresy, dalších údajů nebo 
předložením příslušných dokladů, které 
umožňují jasně určit totožnost žadatele.

Or. de

Odůvodnění

V souvislosti se smlouvami týkajícími se například bezpečnosti mají veřejní zadavatelé 
oprávněný zájem zjistit, kdo zadávací dokumentaci požaduje.

Pozměňovací návrh 1025
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tyto doplňující informace musí být 
poskytnuty všem uchazečům, kteří se 
účastní zadávacího řízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 1026
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V omezených řízeních, soutěžním dialogu, 
inovačních partnerstvích nebo ve 
výběrových řízeních s vyjednáváním 
veřejní zadavatelé současně a písemně 
vyzývají vybrané zájemce k předložení 
nabídek nebo v případě soutěžního 
dialogu k účasti v dialogu.

V omezených řízeních nebo ve výběrových 
řízeních s vyjednáváním veřejní zadavatelé 
současně a písemně vyzývají vybrané 
zájemce k předložení nabídek.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výzvy uvedené v odstavci 1 musí 
obsahovat odkaz na elektronickou adresu, 
na které jsou specifikace nebo 
dokumentace soutěžního dialogu a další 
podklady přímo k dispozici v elektronické 
podobě. Tyto informace obsahují rovněž 
informace stanovené v příloze X.

2. Výzvy uvedené v odstavci 1 musí 
obsahovat odkaz na elektronickou adresu, 
na které jsou specifikace nebo 
dokumentace soutěžního dialogu a další 
podklady přístupné uchazečům. Tyto 
informace obsahují rovněž informace 
stanovené v příloze X.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění, že stačí, aby byly informace k dispozici na internetu. Informování jednotlivých 
uchazečů by nemělo být podmínkou. Uchazeči za to musí sami převzít odpovědnost.

Pozměňovací návrh 1028
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost příslušné strany oznámí 
veřejní zadavatelé co nejrychleji, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení 
písemné žádosti:

2. Veřejní zadavatelé oznámí co nejrychleji 
po dni, kdy je koncese udělena nebo kdy je  
žádost o účast nebo nabídka odmítnuta, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení 
písemné žádosti:

Or. es

Pozměňovací návrh 1029
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2



PE492.859v01-00 148/166 AM\908712CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud byl 
učiněn závěr, že nabídka nesplňuje 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie nebo vnitrostátními právními 
předpisy v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo kolektivními dohodami, 
které platí v místě, kde se stavba, služba či 
dodávka provádí, nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými v 
příloze XI.

Or. en
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Odůvodnění

Čl. 54 odst. 2 odkazuje na dodržování právních předpisů EU. Tato formulace je velmi široká 
a takto nejasná. Navíc je možné již v rámci stávající směrnice vyloučit uchazeče, kteří 
nejednají legálně. Proto je toto ustanovení zbytečné. Tento druh regulace je zbytečný, protože 
je zřejmé, že oba, uchazeč i zadavatel, musí dodržovat právní předpisy EU.

Pozměňovací návrh 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1032
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje, 
alespoň rovnocenným způsobem, 

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud byl 
učiněn závěr, že nabídka nesplňuje 
povinnosti stanovené vnitrostátními 
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povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI.

právními předpisy nebo právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo kolektivními dohodami, 
které platí v místě, kde se stavba, služba či 
dodávka provádí, nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými v 
příloze XI.

Or. de

Pozměňovací návrh 1033
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na předpisy v tomto článku je omezen pouze na právní předpisy Unie v konkrétních 
oblastech právní úpravy. Odkaz by měl být rozšířen tak, aby byly zohledněny i vnitrostátní 
právní předpisy a systémy regulace trhu práce.

Pozměňovací návrh 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud byl 
učiněn závěr, že nabídka nesplňuje 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie nebo vnitrostátními právními 
předpisy v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo kolektivními dohodami, 
které platí v místě, kde se stavba, služba či 
dodávka provádí, nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými v 
příloze XI.

Or. de

Odůvodnění

Uchazeči musí splňovat nejen právní předpisy EU, ale také vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje, 
alespoň rovnocenným způsobem, 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo povinností týkajících se 
pracovních podmínek v celém 
dodavatelském řetězci stanovených 
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v příloze XI. vnitrostátními právními a správními 
předpisy v oblasti pracovního práva zemí, 
v nichž výrobní proces probíhá, a 
mezinárodními úmluvami uvedenými v 
příloze XI, zejména však nejvýhodnějšími 
pro pracovníky.

Tato ustanovení zahrnují:
(a) ustanovení vymezená osmi klíčovými 
úmluvami Mezinárodní organizace práce 
(o svobodě sdružování, kolektivním 
vyjednávání, odstranění nucené a povinné 
práce, o diskriminaci v zaměstnaní a 
povolání a zákazu dětské práce);
(b) bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
(c) pracovní dobu;
(d) mzdy a 
(e) sociální zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být jasné, že veřejní zadavatelé by neměli přidělit zakázku uchazeči, u něhož bylo 
prokázáno, že porušil sociální, pracovní nebo environmentální právo.

Pozměňovací návrh 1037
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V otevřených řízeních mohou veřejní 
zadavatelé rozhodnout, že přezkoumají 
nabídky před ověřením kritérií pro výběr, 
za předpokladu, že jsou dodržena 
příslušná ustanovení tohoto oddílu, včetně 
pravidla, že zakázka nesmí být zadána 
uchazeči, který měl být vyloučen podle 
článku 55 nebo který nesplňuje kritéria 
pro výběr stanovená veřejným 
zadavatelem v souladu s pododdílem 1 
tohoto oddílu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1038
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V otevřených řízeních mohou veřejní 
zadavatelé rozhodnout, že přezkoumají 
nabídky před ověřením kritérií pro výběr, 
za předpokladu, že jsou dodržena 
příslušná ustanovení tohoto oddílu, včetně 
pravidla, že zakázka nesmí být zadána 
uchazeči, který měl být vyloučen podle 
článku 55 nebo který nesplňuje kritéria 
pro výběr stanovená veřejným 

vypouští se
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zadavatelem v souladu s pododdílem 1 
tohoto oddílu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1039
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V otevřených řízeních mohou veřejní 
zadavatelé rozhodnout, že přezkoumají 
nabídky před ověřením kritérií pro výběr, 
za předpokladu, že jsou dodržena příslušná 
ustanovení tohoto oddílu, včetně pravidla, 
že zakázka nesmí být zadána uchazeči, 
který měl být vyloučen podle článku 55 
nebo který nesplňuje kritéria pro výběr 
stanovená veřejným zadavatelem v souladu 
s pododdílem 1 tohoto oddílu.

3. V otevřených řízeních mohou veřejní 
zadavatelé rozhodnout, že přezkoumají 
nabídky před ověřením kritérií pro výběr, 
za předpokladu, že jsou dodržena příslušná 
ustanovení tohoto oddílu, včetně pravidla, 
že zakázka nesmí být zadána uchazeči, 
který měl být vyloučen podle článku 55
nebo který nesplňuje kritéria pro výběr 
stanovená veřejným zadavatelem v souladu 
s pododdílem 1-2 tohoto oddílu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
89 za účelem změny seznamu v příloze XI, 
pokud to bude nutné z důvodu uzavření 
nových mezinárodních dohod nebo změny 
stávajících mezinárodních dohod.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1041
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost vyloučit zájemce nebo uchazeče 
z účasti na veřejné zakázce platí rovněž 
v případě, že byli pravomocným 
rozsudkem odsouzeni ředitelé společnosti 
či jakákoli jiná osoba s pravomocemi 
zastupování, rozhodování nebo kontroly 
ve vztahu k zájemci nebo uchazeči.

Povinnost vyloučit zájemce nebo uchazeče 
z účasti na veřejné zakázce platí rovněž v 
případě, že byli pravomocným rozsudkem 
odsouzeni ředitelé společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Bez jasné definice to otevírá prostor ke zneužití a právním sporům.

Pozměňovací návrh 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud důvody pro vyloučení vzniknou v 
průběhu výběrového řízení na dodavatele, 
musí rovněž sloužit k vyloučení dané 
společnosti z výběrového řízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Z účasti na veřejné zakázce je vyloučen 
hospodářský subjekt, který nesplnil 
povinnosti vztahující se k placení daní 
nebo příspěvků na sociální zabezpečení 
podle právních předpisů země, v níž je 
usazen, nebo podle právních předpisů 
členského státu veřejného zadavatele.  
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Or. it

Pozměňovací návrh 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Z účasti na zakázce je vyloučen každý 
hospodářský subjekt, u něhož

je přesvědčivě prokázáno, že závažným 
způsobem nebo opakovaně porušil 
pravidla týkající se příspěvků na sociální 
zabezpečení podle právních předpisů 
země, v níž je usazen, nebo podle právních 
předpisů členského státu veřejného 
zadavatele;

je přesvědčivě prokázáno, že závažným 
způsobem nebo opakovaně porušil 
pravidla týkající se povinnosti vztahující se 
k placení daní podle právních předpisů 
země, v níž je usazen, nebo podle právních 
předpisů členského státu veřejného 
zadavatele;

Or. it

Pozměňovací návrh 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) pokud je mu známo jakékoli opakované
porušení povinností stanovených v rámci
právních předpisů Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí nebo 
ustanoveními mezinárodního pracovního
práva uvedenými v příloze XI, ale omezuje 
se přímé dodavatele. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;
Vyloučení nabídky podle tohoto článku lze 
použít pouze v případě porušení 
povinností na základě rozsudku vydaného 
soudem nebo příslušným orgánem v Unii 
nebo signatářem dohody WTO GPA.

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI a porušení povinností bylo 
zjištěno pravomocným rozhodnutím 
příslušného soudu.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na závažné právní důsledky, a to i v souvislosti s případnými důvody vyloučení, by 
porušení legislativy v sociální, pracovní nebo environmentální oblasti mělo být zjištěno 
pravomocným rozhodnutím soudu, aby se předešlo právní nejistotě a svévolnému 
rozhodování.Druhá věta je nejasně formulována, a proto by měla být odstraněna, aby se 
zabránilo právní nejistotě.

Pozměňovací návrh 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1050
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
členského státu nebo Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva v 
oblasti životního prostředí nebo 
kolektivních smluv, jako jsou například 
dohody o mzdách, nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými v 
příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 1051
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na předpisy v tomto článku je omezen pouze na právní předpisy Unie v konkrétních 
oblastech právní úpravy. Odkaz by měl být rozšířen tak, aby byly zohledněny i vnitrostátní 
právní předpisy a systémy regulace trhu práce.

Pozměňovací návrh 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními

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

pracovních podmínek v celém 
dodavatelském řetězci stanovených 
vnitrostátními právními a správními 
předpisy v oblasti pracovního práva zemí, 
v nichž výrobní proces probíhá, a 
mezinárodními úmluvami uvedenými v 
příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

Tato ustanovení zahrnují:
(a) ustanovení vymezená osmi klíčovými 
úmluvami Mezinárodní organizace práce 
(o svobodě sdružování, kolektivním 
vyjednávání, odstranění nucené a povinné 
práce, o diskriminaci v zaměstnaní a 
povolání a zákazu dětské práce);
(b) bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
(c) pracovní dobu
(d) mzdy a  
(e) sociální zabezpečení. 
Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1054
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie nebo vnitrostátními právními a 
správními předpisy a dalšími závaznými 
ustanoveními v oblasti rovnosti pohlaví, 
sociálního a pracovního práva, práva 
v oblasti životního prostředí nebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
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dodržování rovnocenným způsobem; uvedenými v příloze XI.nebo 
vnitrostátními právními předpisy a dalšími 
závaznými ustanoveními v oblasti práva 
týkajícího se rovnosti žen a mužů, 
Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) Veřejný zadavatel může vyloučit 
z účasti na veřejné zakázce každý 
hospodářský subjekt, je-li splněna jedna 
z podmínek uvedených v odstavci 1, 2, 2a 
(nový) a v písmenech c) nebo d) odstavce 
3 ve vztahu k subdodavateli navrženému 
hospodářským subjektem v souladu 
s článkem 71.

Or. de

Pozměňovací návrh 1056
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pokud je hospodářský subjekt 
předmětem úpadkového nebo likvidačního 
řízení, pokud jeho majetek spravuje 
likvidátor nebo soud, pokud se svými 
věřiteli uzavřel dohodu o vyrovnání,
pokud pozastavil svou obchodní činnost 
nebo je ve srovnatelné situaci vyplývající 

(b) pokud je hospodářský subjekt 
předmětem úpadkového nebo likvidačního 
řízení, pokud jeho majetek spravuje 
likvidátor nebo soud, pokud pozastavil 
svou obchodní činnost nebo je ve 
srovnatelné situaci vyplývající 
z podobných řízení podle vnitrostátních 
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z podobných řízení podle vnitrostátních 
právních a správních předpisů;

právních a správních předpisů;

Or. en

Odůvodnění

Běžná situace, kdy hospodářský subjekt uzavřel s věřiteli dohodu o vyrovnání, nesmí být sama 
o sobě považována za důvod pro vyloučení. 

Pozměňovací návrh 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

In the light of the serious legal consequences of exclusion from an award procedure - also in 
connection with the optional exclusion grounds - the wording is too vague. That is 
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particularly so in view of the fact that, in the Commission draft, misconduct can be 
demonstrated ‘by any means’. The concept of “grave professional misconduct” is not defined 
objectively in the directive, while any decision to exclude an economic operator from a 
procurement procedure should be based on objective and measurable criteria and the 
discretion of the contracting authority should be limited.

Pozměňovací návrh 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) pokud může zadavatel jakkoli 
prokázat, že se hospodářský subjekt 
dopustil jiného vážného profesního 
pochybení, než je uvedeno v bodě a), 
například pokud hospodářský subjekt 
vykazuje významné nebo přetrvávající 
nedostatky při plnění některého 
podstatného požadavku v rámci předchozí 
zakázky nebo zakázek podobné povahy 
zadaných stejným veřejným zadavatelem;

Or. en

Odůvodnění

Dva samostatné důvody pro vyloučení v bodech c) a d) by mohly nasvědčovat tomu, že 
případy uvedené v bodě d) nepředstavují případy vážného profesního pochybení uvedené v 
bodě c). Z důvodu přehlednosti je navrhováno spojit důvody pro vyloučení uvedené v bodech 
c) a d) jako nový bod c).

Pozměňovací návrh 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku v rámci předchozí zakázky 
nebo zakázek podobné povahy zadaných 
stejným veřejným zadavatelem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1061
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku v rámci předchozí zakázky 
nebo zakázek podobné povahy zadaných 
stejným veřejným zadavatelem.

(d) pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku v rámci předchozí zakázky 
nebo zakázek podobné povahy zadaných 
stejným veřejným zadavatelem nebo s 
jinými.

Or. fr


