
AM\908713CS.doc PE492.860v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2011/0438(COD)

12. 7. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1062 - 1351

Návrh zprávy
Marc Tarabella
(PE483.468v01-00)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek

Návrh směrnice
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))



PE492.860v01-00 2/158 AM\908713CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\908713CS.doc 3/158 PE492.860v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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 
záměrně nebo z nedbalosti významné nebo 
přetrvávající nedostatky při plnění 
některého podstatného požadavku v rámci 
předchozí zakázky nebo zakázek podobné 
povahy zadaných stejným veřejným 
zadavatelem.

Or. de

Pozměňovací návrh 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 je hospodářský subjekt zapsán 
v oficiálním rejstříku subjektů, které 
nedodržely podmínky, uvedeného v článku 
73a.

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Anna Hedh

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.

d) pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku v rámci předchozí zakázky 
nebo zakázek podobné povahy.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění této formulace je nezbytné, aby se zamezilo opakovanému zneužívání v členském 
státě a v rámci místních správ, jež jsou součástí veřejného sektoru.

Pozměňovací návrh 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Odůvodnění

Existuje riziko, že hospodářský subjekt, který nesplnil své smluvní závazky vůči jednomu 
zadavateli, může v případě jiného zadavatele postupovat stejně.  Veřejní zadavatelé by tomu 
měli být schopni zabránit a měli by si být těchto nedostatků vědomi.

Pozměňovací návrh 1066
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pokud byl hospodářský subjekt 
zapojen do provádění či poskytování 
analýzy, poradenství a konzultací podle čl. 
39 odst. 1;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1067
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pokud střet zájmů nemohl být účinně 
vyřešen, jak stanoví čl. 21 odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) pokud hospodářský subjekt 
neposkytuje náležité informace 
o vlastnictví, včetně informací o svých 
subdodavatelích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné použít důvod pro 
vyloučení uvedený v prvním pododstavci 
písm. d), stanoví veřejní zadavatelé 
metodu hodnocení výkonu při plnění 
zakázek, která je založena na objektivních 
a měřitelných kritériích a je používána 
systematickým, konzistentním 
a transparentním způsobem. O každém 
hodnocení výkonu je příslušný 
hospodářský subjekt informován a je mu 
poskytnuta možnost vznést vůči zjištěním 
námitky a získat soudní ochranu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Malí veřejní zadavatelé nejsou schopni takové metody stanovit, je na členském státě, aby je 
zajistil. 

Pozměňovací návrh 1070
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné použít důvod pro 
vyloučení uvedený v prvním pododstavci 
písm. d), stanoví veřejní zadavatelé 
metodu hodnocení výkonu při plnění 
zakázek, která je založena na objektivních 
a měřitelných kritériích a je používána 
systematickým, konzistentním 
a transparentním způsobem. O každém 
hodnocení výkonu je příslušný 
hospodářský subjekt informován a je mu 
poskytnuta možnost vznést vůči zjištěním 
námitky a získat soudní ochranu.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné použít důvod pro 
vyloučení uvedený v prvním pododstavci 
písm. d), stanoví veřejní zadavatelé 
metodu hodnocení výkonu při plnění 
zakázek, která je založena na objektivních 
a měřitelných kritériích a je používána 
systematickým, konzistentním 
a transparentním způsobem. O každém 
hodnocení výkonu je příslušný 
hospodářský subjekt informován a je mu 
poskytnuta možnost vznést vůči zjištěním 
námitky a získat soudní ochranu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné použít důvod pro 
vyloučení uvedený v prvním pododstavci 
písm. d), stanoví veřejní zadavatelé 
metodu hodnocení výkonu při plnění 
zakázek, která je založena na objektivních 
a měřitelných kritériích a je používána 
systematickým, konzistentním 
a transparentním způsobem. O každém 
hodnocení výkonu je příslušný 
hospodářský subjekt informován a je mu 
poskytnuta možnost vznést vůči zjištěním 

Aby bylo možné použít důvod pro 
vyloučení uvedený v prvním pododstavci 
písm. d), musí veřejní zadavatelé prokázat, 
že nad hospodářským subjektem byl 
vynesen konečný rozsudek soudu 
o nedostatcích v provádění veřejné 
zakázky nebo že hospodářský subjekt 
vydal prohlášení o uznání nedostatků 
v provádění veřejné zakázky.
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námitky a získat soudní ochranu.

Or. de

Odůvodnění

Pokud by znění příslušného právního ustanovení nevyžadovalo, aby veřejný zadavatel měl 
k odůvodnění vyloučení důkaz, mohla by opatření stanovená v čl. 55 odst. 3 písm. d) vést ke 
svévolným roznodnutím a sporům, kterým lze takto předejít. Od veřejného zadavatele lze 
například požadovat kopii rozsudku o nedostatečném provádění vyneseném nad dodavatelem 
nebo prohlášení o uznání nedostatků v provádění veřejné zakázky vydaného dodavatelem. 
Kromě toho musí být nedostatky v provádění zakázky považovány za projev nedbalosti.

Pozměňovací návrh 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poskytnutí takové možnosti zájemci nebo uchazeči by postup značně prodloužilo 
a zkomplikovalo, jelikož by každé rozhodnutí veřejného zadavatele týkající se výběru 
uchazečů mohlo být zpochybněno. Tento „samoočistný“ proces navíc vytváří dodatečnou 
administrativní zátěž pro veřejné zadavatele, protože ukládá dodatečný požadavek hodnotit 
opatření přijatých zájemci a uchazeči a zohledňovat závažnost a zvláštní okolnosti trestného 
činu nebo pochybení.

Pozměňovací návrh 1074
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1076
Salvatore Iacolino

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem zájemce nebo uchazeč 
prokáže, že nahradil veškeré škody 
způsobené spácháním trestného činu nebo 
pochybením, vyčerpávajícím způsobem 
vysvětlil fakta a okolnosti v aktivní 
součinnosti s vyšetřujícími orgány a přijal 
konkrétní technická, organizační 
a personální opatření vhodná k zabránění 
další trestné činnosti nebo pochybením. 
Veřejní zadavatelé zhodnotí opatření 
přijatá zájemci a uchazeči, přičemž 
vezmou v úvahu závažnost a konkrétní 
okolnosti trestného činu nebo pochybení. 
Pokud veřejný zadavatel považuje tato 
opatření za nedostatečná, oznámí důvody 
svého rozhodnutí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1078
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem zájemce nebo uchazeč 
prokáže, že nahradil veškeré škody 
způsobené spácháním trestného činu nebo 
pochybením, vyčerpávajícím způsobem 
vysvětlil fakta a okolnosti v aktivní 
součinnosti s vyšetřujícími orgány a přijal 
konkrétní technická, organizační 

vypouští se
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a personální opatření vhodná k zabránění 
další trestné činnosti nebo pochybením. 
Veřejní zadavatelé zhodnotí opatření 
přijatá zájemci a uchazeči, přičemž 
vezmou v úvahu závažnost a konkrétní 
okolnosti trestného činu nebo pochybení. 
Pokud veřejný zadavatel považuje tato 
opatření za nedostatečná, oznámí důvody 
svého rozhodnutí.

Or. it

Pozměňovací návrh 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem zájemce nebo uchazeč 
prokáže, že nahradil veškeré škody 
způsobené spácháním trestného činu nebo 
pochybením, vyčerpávajícím způsobem 
vysvětlil fakta a okolnosti v aktivní 
součinnosti s vyšetřujícími orgány a přijal 
konkrétní technická, organizační 
a personální opatření vhodná k zabránění 
další trestné činnosti nebo pochybením. 
Veřejní zadavatelé zhodnotí opatření 
přijatá zájemci a uchazeči, přičemž 
vezmou v úvahu závažnost a konkrétní 
okolnosti trestného činu nebo pochybení. 
Pokud veřejný zadavatel považuje tato 
opatření za nedostatečná, oznámí důvody 
svého rozhodnutí.

Za tímto účelem zájemce, uchazeč nebo 
subdodavatel prokáže, že nahradil veškeré 
škody způsobené spácháním trestného činu 
nebo pochybením, vyčerpávajícím 
způsobem vysvětlil fakta a okolnosti 
v aktivní součinnosti s vyšetřujícími 
orgány a přijal konkrétní technická, 
organizační a personální opatření vhodná 
k zabránění další trestné činnosti nebo 
pochybením. Veřejní zadavatelé zhodnotí 
opatření přijatá zájemci, uchazeči nebo 
subdodavateli, přičemž vezmou v úvahu 
závažnost a konkrétní okolnosti trestného 
činu nebo pochybení. Pokud veřejný 
zadavatel považuje tato opatření za 
nedostatečná, oznámí důvody svého 
rozhodnutí.

Or. de

Pozměňovací návrh 1080
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nejsou povinni uplatnit všechny podmínky 
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4, avšak nesmí 
stanovit jiné požadavky, než které jsou 
uvedeny, s výjimkou řádně odůvodněných 
případů spojených se zvláštními riziky, jež 
vyplývají ze skutečné povahy prací, služeb 
nebo dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1081
Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. V souvislosti s tím nemůže být 
nabídka v žádném případě odmítnuta 
pouze na základě toho, že neobsahuje 
odkazy na předchozí zakázky. Toto 
kritérium lze použít jako dodatečný prvek 
hodnocení.
Veškeré požadavky musí souviset 
s předmětem zakázky a být mu striktně 
úměrné s přihlédnutím k nutnosti zajistit 
skutečnou hospodářskou soutěž.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1082
Robert Rochefort
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Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. V souvislosti s tím nemůže být 
nabídka v žádném případě odmítnuta 
pouze na základě toho, že neobsahuje 
odkazy na předchozí zakázky. Veškeré 
požadavky musí souviset s předmětem 
zakázky a být mu striktně úměrné 
s přihlédnutím k nutnosti zajistit skutečnou 
hospodářskou soutěž.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o ekonomickou a finanční 
situaci, mohou veřejní zadavatelé od 
hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
byly dostatečně finančně a ekonomicky 
způsobilé. Pro tento účel mohou 
vyžadovat, aby hospodářské subjekty 
dosahovaly určitého minimálního ročního 
obratu, včetně určitého minimálního 
obratu v oblasti, které se zakázka týká, 
a přiměřený rozsah pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu povolání.

1. Veřejní zadavatelé nesmí vyžadovat, 
aby hospodářské subjekty dosahovaly 
určitého minimální ročního obratu, 
s výjimkou řádně odůvodněných případů 
spojených se zvláštními riziky, jež 
vyplývají z povahy prací, služeb nebo 
dodávek. Veřejný zadavatel takové 
mimořádné okolnosti uvede v zadávací 
dokumentaci. V tomto případě 
nepřesahuje minimální roční obrat 
dvojnásobek odhadované hodnoty 
zakázky.

Or. en



PE492.860v01-00 14/158 AM\908713CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1084
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o ekonomickou a finanční 
situaci, mohou veřejní zadavatelé od 
hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
byly dostatečně finančně a ekonomicky 
způsobilé. Pro tento účel mohou 
vyžadovat, aby hospodářské subjekty 
dosahovaly určitého minimálního ročního 
obratu, včetně určitého minimálního obratu 
v oblasti, které se zakázka týká, 
a přiměřený rozsah pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu povolání.

1. Pokud jde o ekonomickou a finanční 
situaci, mohou veřejní zadavatelé od 
hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
byly dostatečně finančně a ekonomicky 
způsobilé. Pro tento účel mohou 
vyžadovat, aby hospodářské subjekty 
minimálně během posledních pěti let
dosahovaly určitého minimálního ročního 
obratu, včetně určitého minimálního obratu 
v oblasti, které se zakázka týká, 
a přiměřený rozsah pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu povolání.

Or. it

Pozměňovací návrh 1085
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o ekonomickou a finanční 
situaci, mohou veřejní zadavatelé od 
hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
byly dostatečně finančně a ekonomicky 
způsobilé. Pro tento účel mohou 
vyžadovat, aby hospodářské subjekty 
dosahovaly určitého minimálního ročního 
obratu, včetně určitého minimálního obratu 
v oblasti, které se zakázka týká, 
a přiměřený rozsah pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu povolání.

1. Pokud jde o ekonomickou a finanční 
situaci, mohou veřejní zadavatelé od 
hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
byly dostatečně finančně a ekonomicky 
způsobilé. Pro tento účel mohou 
vyžadovat, aby hospodářské subjekty 
v posledních třech letech dosahovaly 
určitého minimálního ročního obratu, 
včetně určitého minimálního obratu 
v oblasti, které se zakázka týká, 
a přiměřený rozsah pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu povolání.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by se předejít tomu, aby veřejní zadavatelé stanovovali požadavek minimálního ročního 
obratu za příliš dlouhé období, protože by tak mohlo dojít k omezení účasti hospodářských 
subjektů.

Pozměňovací návrh 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální roční obrat nepřesahuje 
trojnásobek odhadované hodnoty zakázky, 
kromě řádně odůvodněných okolností 
spojených se zvláštními riziky, jež 
vyplývají z povahy stavebních prací, 
služeb nebo dodávek. Veřejný zadavatel 
musí takové mimořádné okolnosti uvést 
v zadávací dokumentaci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální roční obrat nepřesahuje 
trojnásobek odhadované hodnoty zakázky, 
kromě řádně odůvodněných okolností 
spojených se zvláštními riziky, jež 
vyplývají z povahy stavebních prací, 
služeb nebo dodávek. Veřejný zadavatel 
musí takové mimořádné okolnosti uvést 
v zadávací dokumentaci.

Minimální roční obrat nepřesahuje 
odhadovanou hodnotu zakázky, kromě 
řádně odůvodněných okolností spojených 
se zvláštními riziky, jež vyplývají z povahy 
stavebních prací, služeb nebo dodávek. 
Veřejný zadavatel musí takové mimořádné 
okolnosti uvést v zadávací dokumentaci.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1088
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální roční obrat nepřesahuje 
trojnásobek odhadované hodnoty zakázky, 
kromě řádně odůvodněných okolností 
spojených se zvláštními riziky, jež 
vyplývají z povahy stavebních prací, 
služeb nebo dodávek. Veřejný zadavatel 
musí takové mimořádné okolnosti uvést 
v zadávací dokumentaci.

Výše uvedený minimální roční obrat 
nepřesahuje trojnásobek odhadované 
hodnoty zakázky, kromě řádně 
odůvodněných okolností spojených se 
zvláštními riziky, jež vyplývají z povahy 
stavebních prací, služeb nebo dodávek. 
Veřejný zadavatel musí takové mimořádné 
okolnosti uvést v zadávací dokumentaci.

Or. it

Pozměňovací návrh 1089
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální roční obrat nepřesahuje 
trojnásobek odhadované hodnoty zakázky, 
kromě řádně odůvodněných okolností 
spojených se zvláštními riziky, jež 
vyplývají z povahy stavebních prací, 
služeb nebo dodávek. Veřejný zadavatel 
musí takové mimořádné okolnosti uvést 
v zadávací dokumentaci.

Minimální roční obrat nepřesahuje 
dvojnásobek odhadované hodnoty 
zakázky, kromě řádně odůvodněných 
okolností spojených se zvláštními riziky, 
jež vyplývají z povahy stavebních prací, 
služeb nebo dodávek. Veřejný zadavatel 
musí takové mimořádné okolnosti uvést 
v zadávací dokumentaci.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na minimální úroveň obratu by neměly být příliš vysoké, aby nedošlo k zásadnímu 
snížení počtu hospodářských subjektů účastnících se zadávacího řízení.
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Pozměňovací návrh 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zakázka rozdělena na části, 
použije se tento článek na každou 
jednotlivou část. Veřejný zadavatel však 
může stanovit minimální roční obrat 
odkazem na soubory částí pro případ, že 
úspěšnému uchazeči bude zadáno 
provedení několika částí současně.

Pokud je zakázka rozdělena na části, 
použije se tento článek na každou 
jednotlivou část.

Or. en

Pozměňovací návrh 1091
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zakázka rozdělena na části, 
použije se tento článek na každou 
jednotlivou část. Veřejný zadavatel však 
může stanovit minimální roční obrat 
odkazem na soubory částí pro případ, že 
úspěšnému uchazeči bude zadáno 
provedení několika částí současně.

Pokud je zakázka rozdělena na části, 
použije se tento článek na každou 
jednotlivou část. Veřejný zadavatel však 
může stanovit výše zmíněný minimální 
roční obrat odkazem na soubory částí pro 
případ, že úspěšnému uchazeči bude 
zadáno provedení několika částí současně.

Or. it

Pozměňovací návrh 1092
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud jde o technickou a odbornou 
způsobilost, mohou veřejní zadavatelé od 
hospodářských subjektů vyžadovat, aby 
disponovaly lidskými a technickými zdroji 
a zkušenostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci zakázky v odpovídající kvalitě.

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, do jaké míry může střet zájmů ve smyslu druhé věty bránit v provádění zakázky. 
Určovat, kdy se jedná o střet zájmů, by navíc neměl pouze veřejný zadavatel. 

Pozměňovací návrh 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) dodržují platná pravidla týkající se 
profesního začlenění osob se zdravotním 
postižením ve všech členských státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 1094
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejný zadavatel může kdykoli 
v průběhu řízení požádat zájemce nebo 
uchazeče, aby předložil celou požadovanou 
dokumentaci nebo její části, pokud se to 
jeví nezbytné pro zajištění řádného vedení 
řízení.

1. Veřejný zadavatel si kdykoli v průběhu 
řízení od zájemce nebo uchazeče vyžádá, 
aby předložil celou požadovanou 
dokumentaci nebo její části, pokud se to 
jeví nezbytné pro zajištění řádného vedení 
řízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Osvědčení a prohlášení vyžadovaná 
veřejným zadavatelem, která nebyla 
dodána ve lhůtě stanovené k předložení 
nabídek, lze předložit dodatečně 
v prodloužené lhůtě. 

Or. de

Odůvodnění

Ve formálních postupech by mělo být umožněno provádět malé změny nebo zlepšení nabídek. 
Veřejní zadavatelé by tak mohli od podniků vyžadovat předložení chybějících podkladů. Bez 
tohoto pravidla by veřejný zadavatel byl automaticky nucen k vyloučení každé, byť 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky od známého vyhovujícího podniku, z důvodu chybějícího 
podkladu požadovaného zadavatelem za účelem ověření vhodnosti podniku.

Pozměňovací návrh 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od zájemců a uchazečů nesmí být 
vyžadováno, aby opakovaně předložili 
osvědčení nebo jiné doklady, které již byly 
předloženy témuž veřejnému zadavateli 
v dřívějším řízení během posledních čtyř 
let a které jsou stále platné.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate access of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have 
a possibility to verify whether a candidate fulfils requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Pozměňovací návrh 1097
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od zájemců a uchazečů nesmí být 
vyžadováno, aby opakovaně předložili 
osvědčení nebo jiné doklady, které již byly 
předloženy témuž veřejnému zadavateli 
v dřívějším řízení během posledních čtyř
let a které jsou stále platné.

Od zájemců a uchazečů nesmí být 
vyžadováno, aby opakovaně předložili 
osvědčení nebo jiné doklady, které již byly 
předloženy témuž veřejnému zadavateli 
v dřívějším řízení během posledních dvou
let a které jsou stále platné. Veřejný 
zadavatel je nicméně v průběhu řízení 
oprávněn požadovat novější doklady 
v případě, že je platnost dříve 
předložených dokladů sporná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1098
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Využívání systému e-Certis bude 
povinné a veřejní zadavatelé budou smět 
vyžadovat jen takové druhy osvědčení 
nebo doklady, které budou dostupné 
v systému e-Certis, nejpozději do dvou let 
od data stanoveného v čl. 92 odst. 1.

2. Využívání systému e-Certis bude 
povinné a veřejní zadavatelé budou smět 
vyžadovat jen takové druhy osvědčení 
nebo doklady, které budou dostupné 
v systému e-Certis, nejpozději do dvou let 
od data stanoveného v čl. 92 odst. 1, 
s výjimkou řádně odůvodněných případů 
spojených se zvláštními riziky, jež 
vyplývají ze skutečné povahy prací, služeb 
nebo dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59 vypouští se
Evropský pas pro veřejné zakázky 
(European Procurement Passport)
1. Vnitrostátní orgány vydají na žádost 
hospodářského subjektu, který je usazen 
v daném členském státě a splňuje 
nezbytné podmínky, evropský pas pro 
veřejné zakázky. Evropský pas pro veřejné 
zakázky obsahuje údaje stanovené 
v příloze XIII a je zpracován podle 
standardního formuláře. 
Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem úprav v příloze 
XIII v návaznosti na technický pokrok 
nebo z administrativních důvodů. Vytvoří 
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rovněž standardní formulář pro evropský 
pas pro veřejné zakázky. Tyto prováděcí 
akty se přijímají poradním postupem 
uvedeným v článku 91.
2. Nejpozději do dvou let od data 
stanoveného v čl. 92 odst. 1 bude tento pas 
poskytován výlučně v elektronické podobě. 
3. Orgán, který pas vydává, bude 
o příslušné informace žádat přímo 
příslušné orgány, kromě případů kdy to 
zakazují vnitrostátní pravidla týkající se 
ochrany osobních údajů.
4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než šesti měsíci.
5. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní ostatním členským státům 
veškeré informace týkající se pravosti 
a obsahu evropského pasu pro veřejné 
zakázky. Příslušné orgány členského státu 
usazení poskytují tyto informace 
v souladu s článkem 88.

Or. en

Odůvodnění

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Pozměňovací návrh 1100
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do dvou let od data 
stanoveného v čl. 92 odst. 1 bude tento pas 
poskytován výlučně v elektronické podobě.

2. Nejpozději do čtyř let od data 
stanoveného v čl. 92 odst. 1 bude tento pas 
poskytován výlučně v elektronické podobě.

Or. it

Pozměňovací návrh 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán, který pas vydává, bude 
o příslušné informace žádat přímo 
příslušné orgány, kromě případů kdy to 
zakazují vnitrostátní pravidla týkající se 
ochrany osobních údajů.

3. Orgán, který pas vydává, bude 
o příslušné informace žádat přímo 
příslušné orgány, kromě případů kdy to 
zakazují vnitrostátní pravidla týkající se 
ochrany osobních údajů a případů kdy lze 
informaci získat pouze od samotného 
hospodářského subjektu. V těchto 
případech musí hospodářský subjekt 
orgánu tuto informaci předložit, aby pas 
pro veřejné zakázky získal.

Or. en

Odůvodnění

Pas pro veřejné zakázky sníží transakční náklady v zadávacích řízeních, měl by však 
obsahovat více informací a neomezovat se pouze na ty, které lze získat od samotných orgánů. 
Informace, které nelze získat jinde, si musí vyžádat od hospodářského subjektu.

Pozměňovací návrh 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 a (nový)



PE492.860v01-00 24/158 AM\908713CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pas pro veřejné zakázky obsahuje 
údaje stanovené v příloze XIII a čestné 
prohlášení, že se hospodářský subjekt 
nedopustil a nedopustí se:
a) neoprávněného ovlivňování 
rozhodování veřejného zadavatele nebo 
shromažďování důvěrných informací, 
které by je mohly neoprávněně zvýhodnit 
v zadávacím řízení;
b) uzavírání dohod s jinými zájemci 
a uchazeči, které by mohly narušit soutěž;
c) záměrného poskytování zavádějících 
informací, které by mohly podstatným 
způsobem ovlivnit rozhodování 
o vyloučení, výběru nebo zadání.
Pas pro veřejné zakázky musí být 
podepsán hospodářským subjektem; tímto 
je zaručena platnost informací v něm 
uvedených.

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než šesti měsíci.

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
s povahou jednotlivých případů nebo se 
skutečností, že pas byl vydán před více než 
šesti měsíci. V takových případech je 
veřejný zadavatel oprávněn požadovat 
novější nebo různé typy osvědčení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než šesti měsíci.

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než jedním rokem.

Or. en

Odůvodnění

Pas pro veřejné zakázky by se měl vydávat na jeden rok. Ekonomické informace v pasu 
odrážejí roční účetní závěrky společnosti a zamezí opakování údajů každých šest měsíců. 
Pokud jde o platnost informací uvedených v pasu, např. v souvislosti se zadlužením veřejného 
sektoru, musí hospodářský subjekt učinit čestné prohlášení podle čl. 22 písm. c), že úmyslně 
neposkytl a nebude poskytovat zavádějící informace. 

Pozměňovací návrh 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než šesti měsíci.

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než jedním rokem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1106
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Uchazečům může být vystavení
evropského pasu pro veřejné zakázky 
odepřeno z důvodu zanedbávání plateb 
příspěvků na sociální pojištění nebo 
pokud byl hospodářský subjekt 
pravomocně odsouzen konečným 
rozsudkem za jakékoli porušení zákona 
týkající se jeho profesionálního chování 
nebo se dopustil závažného profesního 
pochybení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1107
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Ekonomická a finanční situace 
hospodářského subjektu a plnění předpisů 
a norem v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat může být zpravidla 
doložena jedním nebo několika doklady 
uvedenými v příloze XIV části 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1108
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je shodný s ustanoveními čl. 27 odst. 2 nedávno přijaté obecné směrnice 
o zadávání zakázek 2004/18/ES. Není důvod, proč by toto ustanovení obsahující užitečné 
vyjasnění mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 1109
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 61 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Normy zajišťování jakosti a normy 
environmentálního řízení

Normy zajišťování jakosti a normy 
environmentálního řízení a zajišťování 
dobrých životních podmínek zvířat

Or. en

Pozměňovací návrh 1110
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže veřejní zadavatelé požadují 
předložení osvědčení, která jsou vydána 
nezávislými subjekty a která dokládají, že 
hospodářský subjekt splňuje určité normy 
pro zajišťování jakosti, včetně norem 
týkajících se přístupnosti pro osoby 
s postižením, odkáží na systémy 
zajišťování jakosti založené na příslušné 
řadě evropských norem, které jsou 
osvědčeny akreditovanými subjekty. 
Veřejní zadavatelé uznávají rovnocenná 
osvědčení od subjektů usazených v jiných 
členských státech. Přijímají též jiné 
doklady o rovnocenných opatřeních pro 
zajištění jakosti od hospodářských 
subjektů, které nemají k těmto osvědčením 
přístup nebo nemají možnost je získat 
v daných lhůtách.

1. Jestliže veřejní zadavatelé požadují 
předložení osvědčení, která jsou vydána 
nezávislými subjekty a která dokládají, že 
hospodářský subjekt splňuje určité normy 
pro zajišťování jakosti, včetně norem 
týkajících se přístupnosti pro osoby 
s postižením, požadavky sociální 
a solidární ekonomiky a etického 
obchodu, odkáží na systémy zajišťování 
jakosti založené na příslušné řadě 
evropských norem, které jsou osvědčeny 
akreditovanými subjekty. Veřejní 
zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. Přijímají též jiné doklady 
o rovnocenných opatřeních pro zajištění 
jakosti od hospodářských subjektů, které 
nemají k těmto osvědčením přístup nebo 
nemají možnost je získat v daných lhůtách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1111
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže veřejní zadavatelé požadují 
předložení osvědčení, která jsou vydána 
nezávislými subjekty a která dokládají, že 
hospodářský subjekt splňuje určité normy 
pro zajišťování jakosti, včetně norem 
týkajících se přístupnosti pro osoby 
s postižením, odkáží na systémy 
zajišťování jakosti založené na příslušné 
řadě evropských norem, které jsou 
osvědčeny akreditovanými subjekty. 
Veřejní zadavatelé uznávají rovnocenná 
osvědčení od subjektů usazených v jiných 
členských státech. Přijímají též jiné 

1. Jestliže veřejní zadavatelé požadují 
předložení osvědčení, která jsou vydána 
nezávislými subjekty a která dokládají, že 
hospodářský subjekt splňuje určité normy 
pro zajišťování jakosti, včetně norem 
týkajících se přístupnosti pro osoby 
s postižením, požadavky sociální 
a solidární ekonomiky a etického 
obchodu, odkáží na systémy zajišťování 
jakosti založené na příslušné řadě 
evropských norem, které jsou osvědčeny 
akreditovanými subjekty, nebo systémy 
záruky s mnoha zúčastněnými stranami 
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doklady o rovnocenných opatřeních pro 
zajištění jakosti od hospodářských 
subjektů, které nemají k těmto osvědčením 
přístup nebo nemají možnost je získat 
v daných lhůtách.

ověřenými třetí stranou. Veřejní 
zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. Přijímají též jiné doklady 
o rovnocenných opatřeních pro zajištění 
jakosti od hospodářských subjektů, které 
nemají k těmto osvědčením přístup nebo 
nemají možnost je získat v daných lhůtách.

Or. en

Odůvodnění

Je zcela oprávněné, když se veřejný zadavatel u potenciálních uchazečů informuje o tom, jak 
hodlají plnit cíle zakázky, které stanovil. Jak již Komise vyjádřila ve svém sdělení „Role 
spravedlivého obchodu a nevládních koncepcí záruky udržitelnosti v souvislosti s obchodem“ 
(COM (2009) 215), jsou soukromé systémy záruky s mnoha zúčastněnými stranami ověřenými 
třetí stranou pro veřejné zadavatele dostatečně silným a užitečným nástrojem.

Pozměňovací návrh 1112
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže zadavatelé požadují předložení 
osvědčení, která jsou vydána nezávislými 
subjekty a která dokládají, že hospodářský 
subjekt splňuje podmínky určitých systémů 
nebo norem environmentálního řízení, 
odkáží na systém environmentálního řízení 
a auditu Evropské unie (EMAS) nebo na 
jiné systémy environmentálního řízení 
uznané v souladu s článkem 45 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1221/2009 [41] nebo na další normy 
environmentálního řízení založené na 
příslušných evropských nebo 
mezinárodních normách přijatých 
akreditovanými subjekty. Veřejní 
zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. Přijímají též jiné doklady 
o rovnocenných opatřeních 

2. Jestliže zadavatelé požadují předložení 
osvědčení, která jsou vydána nezávislými 
subjekty a která dokládají, že hospodářský 
subjekt splňuje podmínky určitých systémů 
nebo norem environmentálního řízení, 
odkáží na systém environmentálního řízení 
a auditu Evropské unie (EMAS) nebo na 
jiné systémy environmentálního řízení 
uznané v souladu s článkem 45 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1221/2009 [41] nebo na další normy 
environmentálního řízení založené na 
příslušných evropských nebo 
mezinárodních normách přijatých 
akreditovanými subjekty. Veřejní 
zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. Přijímají též jiné doklady 
o rovnocenných opatřeních 
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environmentálního řízení od 
hospodářských subjektů, které nemají 
k těmto osvědčením přístup nebo nemají 
možnost je získat v daných lhůtách.

environmentálního řízení od 
hospodářských subjektů, které nemají 
k těmto osvědčením přístup nebo nemají 
možnost je získat v daných lhůtách. Aby 
nebyli diskriminováni ti uchazeči, kteří 
investovali čas a peníze do osvědčení nebo 
zkušebních protokolů, měl by zátěž 
spojenou s předložením rovnocenného 
dokladu nést uchazeč, který uplatnění 
rovnocennosti požaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1113
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže zadavatelé požadují předložení 
osvědčení, která jsou vydána nezávislými 
subjekty a která dokládají, že hospodářský 
subjekt splňuje podmínky určitých systémů 
nebo norem environmentálního řízení, 
odkáží na systém environmentálního řízení 
a auditu Evropské unie (EMAS) nebo na 
jiné systémy environmentálního řízení 
uznané v souladu s článkem 45 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1221/2009 [41] nebo na další normy 
environmentálního řízení založené na 
příslušných evropských nebo 
mezinárodních normách přijatých 
akreditovanými subjekty. Veřejní 
zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. Přijímají též jiné doklady
o rovnocenných opatřeních 
environmentálního řízení od 
hospodářských subjektů, které nemají 
k těmto osvědčením přístup nebo nemají 
možnost je získat v daných lhůtách.

2. Jestliže zadavatelé požadují předložení 
osvědčení, která jsou vydána nezávislými 
subjekty a která dokládají, že hospodářský 
subjekt splňuje podmínky určitých systémů 
nebo norem environmentálního řízení, 
odkáží na systém environmentálního řízení 
a auditu Evropské unie (EMAS) nebo na 
jiné systémy environmentálního řízení 
uznané v souladu s článkem 45 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1221/2009 [41] nebo na další normy 
environmentálního řízení založené na 
příslušných evropských nebo 
mezinárodních normách přijatých 
akreditovanými subjekty. Veřejní 
zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. V případě služeb to mohou být 
osvědčení ekoznačky EU, které rovněž 
zahrnují kritéria environmentálního 
řízení. Přijímají též jiné doklady 
o rovnocenných opatřeních 
environmentálního řízení od 
hospodářských subjektů, které nemají 
k těmto osvědčením přístup nebo nemají 
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možnost je získat v daných lhůtách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže veřejní zadavatelé požadují 
předložení osvědčení nebo odpovídajících 
dokladů, které jsou vydány nezávislými 
subjekty, které dokládají, že hospodářský 
subjekt splňuje podmínky určitých 
systémů nebo norem řízení týkajících se 
pracovních podmínek v celém 
dodavatelském řetězci v souvislosti 
s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, které jsou uvedeny v příloze XI, 
odkazují se veřejní zadavatelé na účast 
v iniciativách několika zúčastněných 
stran, ve kterých jsou zastoupeny podniky 
odborové svazy nebo příslušné nevládní 
organizace. Iniciativy několika 
zúčastněných stran mají k dispozici 
systém nezávislého ověřování členů 
s cílem zajistit soulad s ustanoveními 
přílohy XI.

Or. en

Pozměňovací návrh 1115
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní v souladu s článkem 88 ostatním 

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

členským státům veškeré informace 
týkající se dokumentů předkládaných jako 
doklad o dodržení norem jakosti, 
sociálních a environmentálních norem 
uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1116
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1117
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě zakázek na stavební práce, 
služby a umísťovací nebo instalační práce 
v rámci zakázky na dodávky mohou 
veřejní zadavatelé požadovat, aby určité 
stěžejní úkoly byly vykonávány přímo 
uchazečem samotným, nebo pokud je 
nabídka předkládána skupinou 
hospodářských subjektů uvedenou 

vypouští se
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v článku 6, účastníkem skupiny.

Or. it

Pozměňovací návrh 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi a ostatním členským státům sdělí 
adresu certifikačního subjektu nebo 
subjektu odpovědného za úřední seznamy, 
kterým se zasílají žádosti.

Komisi a ostatním členským státům sdělí 
na jejich žádost adresu certifikačního 
subjektu nebo subjektu odpovědného za 
úřední seznamy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1119
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 63. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zveřejní online seznam 
hospodářských subjektů vyloučených 
z účasti na veřejných zakázkách z důvodů 
uvedených v čl. 55 odst. 1, 2 a 3 
a pravidelně jej aktualizují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1120
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 63 – odst. 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Veřejní zadavatelé mohou provádět 
kvalitativní výběr na základě systému 
hodnocení a klasifikace zájemců, jenž lze 
použít při závěrečném vyhodnocování 
pořadí nabídek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1121
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 64 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V omezených řízeních, výběrových 
řízeních s vyjednáváním, v soutěžním 
dialogu a inovačním partnerství mohou 
veřejní zadavatelé omezit počet zájemců 
splňujících kritéria pro výběr, které vyzvou 
k předložení nabídky nebo k dialogu, za 
předpokladu, že je k dispozici dostatečný 
počet kvalifikovaných zájemců.

1. V omezených řízeních a výběrových 
řízeních s vyjednáváním mohou veřejní 
zadavatelé omezit počet zájemců 
splňujících kritéria pro výběr, které vyzvou 
k předložení nabídky nebo k dialogu, za
předpokladu, že je k dispozici dostatečný 
počet kvalifikovaných zájemců.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1122
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V omezeném řízení je minimální počet 
pět zájemců. Ve výběrovém řízení 
s vyjednáváním, v soutěžním dialogu a 
v inovačním partnerství je minimální počet 
tři. V každém případě musí být počet 
vyzvaných zájemců dostatečný, aby zajistil 

1. V omezeném řízení je minimální počet 
pět zájemců. Ve výběrovém řízení 
s vyjednáváním je minimální počet tři. V 
každém případě musí být počet vyzvaných 
zájemců dostatečný, aby zajistil skutečnou 
hospodářskou soutěž.
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skutečnou hospodářskou soutěž.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy týkající se odměňování 
za určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy týkající se odměňování 
za určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z kritéria
hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Or. de

Odůvodnění

Kritérium „hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ je rozhodujícím kritériem, které pokrývá 
kvalitativní, environmentální a sociální aspekty, cenu a náklady.
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Pozměňovací návrh 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy týkající se odměňování 
za určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídky.

Or. de

Pozměňovací návrh 1126
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy týkající se odměňování 
za určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky.
Pokud se zakázka týká dodávek zboží, 
zejména standardizovaného zboží, mohou 
veřejní zadavatelé při zadávání veřejných 
zakázek vycházet z kritéria nejnižší ceny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1127
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy týkající se odměňování 
za určité služby, vycházejí zadavatelé při 
zadávání veřejných zakázek z několika 
kritérií pro určení hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o změnu navazující na pozměňovací návrh týchž poslanců k čl. 66. odst. 1. Kritérium 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ je rozhodujícím kritériem, které pokrývá kvalitativní, 
environmentální a sociální aspekty, cenu a náklady.
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Pozměňovací návrh 1130
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1131
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1132
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; a) nejvýhodnější nabídka z hospodářského, 
sociálního i ekologického hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 1133
Anna Hedh
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Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; a) nejvýhodnější nabídka z hospodářského, 
sociálního i ekologického hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 1134
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1136
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o změnu navazující na pozměňovací návrh týchž poslanců k čl. 66. odst. 1. Kritérium 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ je rozhodujícím kritériem, které pokrývá kvalitativní, 
environmentální a sociální aspekty, cenu a náklady.

Pozměňovací návrh 1138
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1139
Evelyne Gebhardt

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



AM\908713CS.doc 41/158 PE492.860v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1140
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1141
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. b) nejnižší cena;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1143
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. b) nejnižší cena, pouze pokud 
z objektivního hlediska nejsou k dispozici 
jiná kritéria pro zadání zakázky a zejména 
pro standardizované výrobky, které se ve 
svém složení a vlastnostech příliš neliší.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco kritérium hospodářsky nejvýhodnější nabídky by mělo být ve většině případů 
rozhodujícím kritériem, pro standardizované výrobky by mělo být zachováno kritérium 
nejnižší ceny.

Pozměňovací návrh 1144
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. b) nejnižší cena;

Or. da

Pozměňovací návrh 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2



AM\908713CS.doc 43/158 PE492.860v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o změnu navazující na pozměňovací návrh týchž poslanců k čl. 66. odst. 1. Kritérium 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ je rozhodujícím kritériem, které pokrývá kvalitativní, 
environmentální a sociální aspekty, cenu a náklady.

Pozměňovací návrh 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1148
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1149
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny na základě 
nákladové efektivnosti, např. podle 
přístupu vycházejícího z nákladů životního 
cyklu za podmínek stanovených v článku 
67.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

Náklady se posuzují na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 67

Or. de

Pozměňovací návrh 1151
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. da

Pozměňovací návrh 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt
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Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. 2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odstavci 1 z hlediska veřejného 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané veřejné 
zakázky. Tato kritéria mohou kromě ceny 
nebo nákladů zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky.

Náklady se posuzují na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 67.
V případě vysoce standardizovaných 
výrobků a služeb je rozhodujícím 
kritériem zadání zakázky cena.
Jiná kritéria mohou zahrnovat:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1153
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
z hlediska veřejného zadavatele se stanoví 
na základě kritérií spojených s předmětem 
dané veřejné zakázky. Tato kritéria 
zahrnují cenu nebo náklady a další 
kvalitativní, environmentální a sociální 
kritéria spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

Or. de

Odůvodnění

Jde o změnu navazující na pozměňovací návrh týchž poslanců k čl. 66. odst. 1. Kritérium 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ je rozhodujícím kritériem, které pokrývá kvalitativní, 
environmentální a sociální aspekty, cenu a náklady.

Pozměňovací návrh 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky a vždy, pokud je to možné, 
na základě nákladů během životního 
cyklu, jak stanoví čl. 2, bod 22. Tato 
kritéria mohou kromě ceny nebo nákladů 
uvedených v odst. 1 písm. b) zahrnovat 
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zakázky, jako je: další kritéria spojená s předmětem dané 
veřejné zakázky, jako je:

Or. en

Pozměňovací návrh 1156
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1158
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. 2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odstavci 1 z hlediska veřejného 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané veřejné 
zakázky. Tato kritéria budou kromě ceny 
nebo nákladů zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky.

Náklady se posuzují na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 67. V případě vysoce 
standardizovaných výrobků a služeb je 
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rozhodujícím kritériem zadání zakázky 
cena. Jiná kritéria mohou zahrnovat:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1160
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1161
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1162
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. - a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) důstojné pracovní podmínky, zdraví 
a bezpečnost na pracovišti, respektování 
kolektivního vyjednávání;

Or. it

Pozměňovací návrh 1164
Heide Rühle

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

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

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
vlastností z hlediska vlivu na životní 
prostředí, sociální a inovační vlastnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1165
Anna Maria Corazza Bildt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, inovačního charakteru
a vlastností z hlediska vlivu na životní 
prostředí, jakož i případné nákladové 
efektivnosti v případě lokálního zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 1166
Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 

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

Or. de

Odůvodnění

Zavedení tohoto dodatečného kritéria by zadavatelům umožnilo zohledňovat zvláštní 
přidanou hodnotu, kterou poskytují určité výrobky a služby. Tato přidaná hodnota spočívá 
v tom, že krátké cykly umožňují obvykle rychlejší doručení zboží a služeb zadavatelům 
a rovněž lze rychleji a pružněji reagovat na jejich měnící se potřeby. Zároveň je možné trvale 
zvýšit pozitivní vliv na životní prostředí (kratší přepravní trasy, kratší doby skladování a nižší 
emise).

Pozměňovací návrh 1167
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) výkon, včetně vlivu na životní prostředí
a klima a výkonu, pokud jde o sociální 
dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí a inovačních aspektů, 
poprodejních služeb a technické pomoci 
a podmínek dodání (datum a postup 
dodání, dodací lhůta nebo lhůta 
dokončení);

Or. en

Odůvodnění

Seznam kritérií jiných než cena nebo náklady, která mohou být zohledněna, není úplný, ale je 
otevřený a to by mělo jasně vyplývat ze znění článku.

Pozměňovací návrh 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1171
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 1172
Ian Hudghton

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí a inovačního charakteru 
a popřípadě z důvodů obecného zájmu 
socioekonomický dopad s cílem 
podporovat udržitelný hospodářský růst;

Or. en

Odůvodnění

V případech odůvodněných obecným zájmem v zájmu podpory udržitelného hospodářského 
růstu by veřejní zadavatelé měli mít možnost zahrnout kritéria spojená se socioekonomickým 
dopadem s cílem zjistit, která nabídka poskytuje celkově nejlepší poměr kvality a ceny za 
splnění požadavků. Vedle stávajících předpisů v legislativním návrhu by tato změna 
neposkytovala přímou výhodu místním uchazečům, ani by je nediskriminovala vůči jiným.
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Pozměňovací návrh 1173
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí, inovačního charakteru 
a popřípadě z důvodů obecného zájmu 
socioekonomický dopad s cílem 
podporovat udržitelný hospodářský růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 1174
Louis Grech

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí a inovačního charakteru, 
podpory místního vzdělávání, podpory 
místních řetězců, sociální soudržnosti 
a potřeb spravedlivého obchodu, stejně 
jako závazku zaměstnávat při plnění 
zakázky cílové skupiny, jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, mladí lidé 
a lidé se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 1175
Anna Hedh
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Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) kritéria životního cyklu;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit možnost veřejných zadavatelů požadovat, aby 
byly v rámci kritérií pro zadání zakázky zohledněny sociální a environmentální otázky.

Pozměňovací návrh 1176
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) náklady během životního cyklu 
v souladu s článkem 67

Or. en

Odůvodnění

Posouzení nákladů životního cyklu by mělo být jednou z možností pro určení hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, nikoli jejich alternativou.

Pozměňovací návrh 1177
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) inovační vlastnosti, včetně nejlepších 
dostupných technologií;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 1178
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) kritéria sociálně udržitelného 
výrobního procesu, jež mohou zahrnovat 
i zaměstnávání znevýhodněných osob 
nebo příslušníků zranitelných skupin;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit možnost veřejných zadavatelů požadovat, aby 
byly v rámci kritérií pro zadání zakázky zohledněny sociální a environmentální otázky.

Pozměňovací návrh 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Pravidlo, které si vymiňuje, že po zadání zakázky lze zaměstnance pracující pro veřejného 
zadavatele nahradit pouze za souhlasu veřejného zadavatele, který musí ověřit, že tato 
náhrada zajistí stejnou organizaci a kvalitu, by způsobila nadměrnou administrativní zátěž 
a mohla by zejména v případě malých a středních podniků vyvolat problémy 
v oblasti pracovního práva. Navíc by toto pravidlo bylo v protikladu se zásadou oddělování 
způsobilosti a kritérií pro zadání zakázky.

Pozměňovací návrh 1180
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tato rozhodnutí by měla být ponechána na veřejném zadavateli. Pro rekonstrukce starých 
budov jsou například tato kritéria stejně důležitá jako v případě projektů stavebních prací.

Pozměňovací návrh 1181
Sirpa Pietikäinen

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

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

b) vlastnosti v průběhu životního cyklu;

ba) organizace, kvalifikace zkušenosti 
pracovníků pověřených realizací dané 
zakázky;
bb) bezpečnost nebo rozměry, včetně 
postupů zajištění kvality, terminologie, 
symbolů, přezkoušení a zkušebních 
metod, balení, značení a přebalových 
informací, návodu k použití;
bc) pravidla pro projekt a výpočet 
nákladů, podmínky přezkoumání, 
inspekce a převzetí staveb, metody 
a způsoby konstrukce a všechny ostatní 
technické podmínky, které je veřejný 
zadavatel schopen stanovit podle 
obecných nebo odborných předpisů, 
pokud jde o dokončené stavby a materiály 
nebo díly, které jsou jejich součástí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací 
může být zohledněna organizace, 
kvalifikace a zkušenosti pracovníků 

b) všude tam, kde má kvalita pracovníků 
zásadní význam pro plnění zakázky, může 
být zohledněna organizace, kvalifikace 
a zkušenosti pracovníků pověřených 
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pověřených realizací dané zakázky, což má 
za důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit pouze se souhlasem 
veřejného zadavatele, který musí ověřit, že 
při nahrazení bude zajištěna rovnocenná 
organizace a kvalita;

realizací dané zakázky, což má za 
důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit pouze se souhlasem 
veřejného zadavatele;

Or. en

Odůvodnění

Kritérium kvalifikace a zkušeností pracovníků by mělo být zohledněno například pouze 
v souvislosti se službami intelektuálního charakteru, kdy jsou kvalifikace a zkušenosti 
konkrétních osob zásadně důležité pro dosažení vysoké kvality služeb.  Pokud se však toto 
kritérium předpokládá pro všechny typy služeb, mělo by být alespoň objasněno, že toto 
kritérium lze použít v případech, kdy jsou kvalifikace a zkušenosti pracovníků zásadně 
důležité pro dosažení vysoké kvality zvláštních služeb.

Pozměňovací návrh 1183
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout veřejným zadavatelům větší možnost 
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zohlednit využití subdodavatelů při plnění zakázky.

Pozměňovací návrh 1184
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1185
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kritéria sociálně udržitelného 
výrobního procesu, jež mohou zahrnovat 
i zaměstnávání znevýhodněných osob 
nebo příslušníků zranitelných skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1186
Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Při zadávání veřejných zakázek by kritéria, která s jejich zadáváním přímo nesouvisejí, měla 
být použita pouze, pokud jsou úzce spojena s předmětem zakázky. Požadavek zohledňovat 
výrobní proces při určování hospodářsky nejvýhodnější nabídky je s touto zásadou v rozporu.

Pozměňovací návrh 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1188
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1189
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodě 22, 
stanovené v souladu s odstavcem 4.

Or. en

Odůvodnění

Zbytečně velmi složité znění 
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Pozměňovací návrh 1190
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria mohou zahrnovat kritéria 
týkající se lidských zdrojů, jež se přímo 
účastní výrobního procesu, jako jsou 
důstojné pracovní podmínky včetně 
odměňování, sociální ochrana, ochrana 
zdraví a bezpečnost, rovné příležitosti 
a rovnost mužů a žen pro zaměstnance 
pověřené výrobou, zaměstnávání 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin a možnosti školení 
pro pracovníky zapojené do výrobního 
procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1191
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 66 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Veřejný zadavatel může rovněž do 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky zahrnout prvek ceny tak, že 
stanoví pevnou cenu nebo náklady, na 
jejichž základě se budou hospodářské 
subjekty poměřovat čistě podle kritérií 
kvality.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 66 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da)  sociální kritéria, jako je dodržování 
práva na důstojné pracovní podmínky, 
předpisů 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 
zranitelné pracovníky (jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladší a starší pracovníci), 
přístup k odborné přípravě na místě, 
zapojení uživatelů a konzultace s nimi, 
dostupnost, lidská práva a etický obchod;

Or. de

Pozměňovací návrh 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 66 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) charakteristiky týkající se pracovních 
podmínek, jejichž cílem je chránit zdraví 
pracovníků nebo přispívat k sociálnímu 
začlenění znevýhodněných osob nebo 
osob s postižením z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 66 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sociální kritéria, jako například 
rovnost mužů a žen, sociální začlenění, 
včetně pracovních příležitostí pro osoby 
s postižením, znevýhodněné nebo 
zranitelné pracovníky, přístup k odborné 
přípravě na pracovišti, účast uživatelů 
a konzultace s nimi, ekonomická 
dostupnost; 

Or. it

Pozměňovací návrh 1195
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 66 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sociální kritéria.

Or. da

Pozměňovací návrh 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1198
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
nejvýhodnější nabídce z hospodářského, 
sociálního i ekologického hlediska, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1199
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
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určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

určitých typů zakázek bude založeno na 
nejvýhodnější nabídce z hospodářského, 
sociálního i ekologického hlediska, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kritéria pro zadání zakázky 
neponechávají veřejnému zadavateli 
neomezenou volnost výběru. Zajišťují 
možnost účinné hospodářské soutěže 
a jsou doprovázena požadavky, které 
umožňují účinné ověření informací 
poskytovaných uchazeči. Veřejní 
zadavatelé na základě informací 
a dokladů poskytnutých uchazeči 
účinným způsobem ověří, zda nabídky 
splňují kritéria pro zadání zakázky.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Čl. 66 odst. 4 není jasně formulován a z právního hlediska do návrhu nic nepřináší. Není 
jasné, co Komise hodlá těmito dvěma větami upravovat, jelikož jejich téma již pokrývá 
všeobecný zákaz obcházení pravidel a zásad transparentnosti. Proto by měl být v zájmu 
zjednodušení a větší právní jistoty vypuštěn.

Pozměňovací návrh 1201
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kritéria pro zadání zakázky
neponechávají veřejnému zadavateli 
neomezenou volnost výběru. Zajišťují 
možnost účinné hospodářské soutěže 
a jsou doprovázena požadavky, které 
umožňují účinné ověření informací 
poskytovaných uchazeči. Veřejní 
zadavatelé na základě informací 
a dokladů poskytnutých uchazeči 
účinným způsobem ověří, zda nabídky 
splňují kritéria pro zadání zakázky.

4. Kritéria pro zadání zakázky jsou 
doprovázena požadavky, které umožňují 
účinné ověření informací poskytovaných 
uchazeči.

Or. en

Pozměňovací návrh 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kritéria pro zadání zakázky
neponechávají veřejnému zadavateli 
neomezenou volnost výběru. Zajišťují 
možnost účinné hospodářské soutěže a jsou 
doprovázena požadavky, které umožňují 
účinné ověření informací poskytovaných 
uchazeči. Veřejní zadavatelé na základě 
informací a dokladů poskytnutých uchazeči 
účinným způsobem ověří, zda nabídky 
splňují kritéria pro zadání zakázky.

4. Kritéria pro zadání zakázky úzce souvisí 
s jejím předmětem (včetně vlastností 
výrobků nebo služeb, které nejsou 
okamžitě patrné, jako jsou vlastnosti 
v průběhu životního cyklu uvedené v bodu 
22a (novém)); zajišťují možnost účinné
a spravedlivé hospodářské soutěže a jsou 
doprovázena požadavky, které umožňují 
účinné ověření informací poskytovaných 
uchazeči. Veřejní zadavatelé na základě 
informací a dokladů poskytnutých uchazeči 
účinným způsobem ověří, zda nabídky 
splňují kritéria pro zadání zakázky.

Or. de

Pozměňovací návrh 1203
Ivo Belet
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Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kritéria pro zadání zakázky 
neponechávají veřejnému zadavateli 
neomezenou volnost výběru. Zajišťují 
možnost účinné hospodářské soutěže a jsou 
doprovázena požadavky, které umožňují 
účinné ověření informací poskytovaných 
uchazeči. Veřejní zadavatelé na základě 
informací a dokladů poskytnutých 
uchazeči účinným způsobem ověří, zda 
nabídky splňují kritéria pro zadání 
zakázky.

4. Kritéria pro zadání zakázky 
neponechávají veřejnému zadavateli 
neomezenou volnost výběru. Kritéria pro 
zadání zakázky použitá pro určení 
nabídky představující nejlepší poměr 
kvality a ceny musí:

a) být spojena s předmětem řízení;
b) zajišťovat možnost účinné hospodářské 
soutěže a

c) být doprovázena požadavky, které 
umožňují účinné ověření informací 
poskytovaných uchazeči.

Or. en

Pozměňovací návrh 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zadávání veřejných zakázek na 
intelektuální služby by mělo být založeno 
na kritériu v odst. 1 písm. a. Kritérium 
nejnižších nákladů lze použít pouze 
v řádně odůvodněných případech 
jednoduchých opakujících se služeb, které 
nevyžadují multidisciplinární soubor 
schopností.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1205
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1206
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1207
Ivo Belet



AM\908713CS.doc 73/158 PE492.860v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. V případu uvedeném v odst. 1 písm. a) 
veřejný zadavatel upřesní v oznámení 
o zakázce, ve výzvě k potvrzení zájmu, 
v zadávací dokumentaci nebo v případě 
soutěžního dialogu v dokumentaci 
soutěžního dialogu poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií používaných 
pro určení nabídky představující nejlepší 
poměr kvality a ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1208
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Náklady životního cyklu zahrnují 
v příslušném rozsahu následující náklady 
v průběhu životního cyklu výrobku, služby 
nebo stavebních prací definovaného v čl. 2 
bodě 22:

1. Náklady životního cyklu zahrnují 
v příslušném rozsahu část nebo veškeré
následující náklady, které vznikají 
veřejnému zadavateli nebo jiným 
uživatelům v průběhu životního cyklu 
výrobku, služby nebo stavebních prací 
definovaného v čl. 2 bodě 22: 

Or. en

Odůvodnění

Náklady životního cyklu by měly začínat okamžikem nákupu a být omezeny se na interní 
náklady. Externí náklady se těžko vyčíslují a zároveň by náklady životního cyklu neměly vést 
ke vzniku nových překážek pro volný pohyb zboží a služeb na jednotném trhu. Externí náklady 
by proto do nákladů životního cyklu neměly být zahrnuty.
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Pozměňovací návrh 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu, 
a ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, náklady spojené 
s využíváním, například spotřeba energie 
a využívání jiných zdrojů, náklady na 
údržbu, a ukončením životnosti, například 
náklady na sběr a recyklaci, a

Or. en

Odůvodnění

Je třeba poznamenat, že nákladům životního cyklu by měla být věnována zvláštní pozornost. 
Toto kritérium by nemělo zatěžovat malé a střední podniky, které mohou v souvislosti 
s určováním nákladů životního cyklu výrobku čelit nákladům a administrativní zátěži. 
Prakticky to může způsobovat rovněž problémy spojené s různými metodami stanovení těchto 
nákladů.

Pozměňovací návrh 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) interní náklady, včetně nákladů
souvisejících s pořízením, například
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu,
a ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

a) interní náklady související s využíváním,
jako jsou náklady na údržbu a využívání 
zdrojů (včetně nákladů na energii), 
náklady na recyklaci a sběr na konci doby 
životnosti a náklady související se 
sociálními vlivy, pokud se týkají plnění 
zakázky. Interní náklady zahrnují rovněž 
hlediska nákladů na efektivní projekt,
plánování a postup stejně jako na 
využívání elektronických prostředků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1211
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu, 
a ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu, 
a ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci

Or. en

Pozměňovací návrh 1212
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu,
a ukončením životnosti, například 
náklady na sběr a recyklaci, a

a) náklady související s pořízením,

Or. en

Pozměňovací návrh 1213
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. a a (nové)



PE492.860v01-00 76/158 AM\908713CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) náklady spojené s využíváním, 
například spotřeba energie a jiných 
zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 1214
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) náklady na údržbu,

Or. en

Pozměňovací návrh 1215
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) náklady spojené s ukončením 
životnosti, jako jsou náklady na sběr 
a recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Externí náklady se těžko vyčíslují a zároveň by náklady životního cyklu neměly vést ke vzniku 
nových překážek pro volný pohyb zboží a služeb na jednotném trhu. Externí náklady by proto 
do nákladů životního cyklu neměly být zahrnuty.

Pozměňovací návrh 1217
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) externí environmentální náklady, které 
jsou přímo spojeny s životním cyklem 
výrobku, pokud lze vyčíslit a ověřit jejich 
peněžní hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1219
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 1220
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud veřejní zadavatelé posuzují 
náklady podle přístupu vycházejícího 
z nákladů životního cyklu, uvedou 
v zadávací dokumentaci metodiku 
použitou k výpočtu nákladů životního 

2. Pokud veřejní zadavatelé posuzují 
náklady podle přístupu vycházejícího 
z nákladů životního cyklu, uvedou 
v zadávací dokumentaci údaje předložené 
uchazečem a metodu, kterou veřejný 
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cyklu. Použitá metodika musí splňovat 
všechny následující podmínky:

zadavatel použije k výpočtu nákladů 
životního cyklu. Metoda pro posouzení 
nákladů životního cyklu musí splňovat 
všechny následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 1221
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1222
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud veřejní zadavatelé použijí přístup 
vycházející z nákladů životního cyklu, 
uvedou v zadávací dokumentaci údaje 
předložené uchazečem a metodu, kterou 
veřejný zadavatel použije k výpočtu 
nákladů životního cyklu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1223
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

By bylo nepřiměřené stanovit v této směrnici podrobné podmínky metodiky pro výpočet 
nákladů životního cyklu, pokud jsou náklady životního cyklu omezeny na interní náklady 
počínaje momentem pořízení, jak se žádá výše. Interní náklady lze stanovit poměrně snadno 
na základě konkrétních údajů, veřejným zadavatelům by se proto mělo umožnit, aby používali 
svou vlastní metodiku (která musí být i v tomto případě zveřejněna).

Pozměňovací návrh 1224
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) je založena na objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritériích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) byla vypracována v těsné spolupráci se 
zúčastněnými stranami, včetně průmyslu, 
a zakládá se na vědeckých informacích
nebo na jiných objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritériích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1226
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1227
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

By bylo nepřiměřené stanovit v této směrnici podrobné podmínky metodiky pro výpočet 
nákladů životního cyklu, pokud jsou náklady životního cyklu omezeny na interní náklady 
počínaje momentem pořízení, jak se žádá výše. Interní náklady lze stanovit poměrně snadno 
na základě konkrétních údajů, veřejným zadavatelům by proto mělo být umožněno používat 
svou vlastní metodiku (která musí být i v tomto případě zveřejněna).

Pozměňovací návrh 1228
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je přístupná všem stranám, které mají 
zájem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

By bylo nepřiměřené stanovit v této směrnici podrobné podmínky metodiky pro výpočet 
nákladů životního cyklu, pokud jsou náklady životního cyklu omezeny na interní náklady 
počínaje momentem pořízení, jak se žádá výše. Interní náklady lze stanovit poměrně snadno 
na základě konkrétních údajů, veřejným zadavatelům by proto mělo být umožněno používat 
svou vlastní metodiku (která musí být i v tomto případě zveřejněna).

Pozměňovací návrh 1229
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) požadované údaje lze poskytnout 
obvykle pečlivými hospodářskými subjekty 
bez nadměrného úsilí, včetně subjektů ze 
třetích zemí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) požadované údaje lze poskytnout 
obvykle pečlivými hospodářskými subjekty 
bez nadměrného úsilí,

Or. en

Pozměňovací návrh 1231
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1232
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé umožní hospodářským 
subjektům, včetně hospodářských 

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

Or. en

Odůvodnění

By bylo nepřiměřené stanovit v této směrnici podrobné podmínky metodiky pro výpočet 
nákladů životního cyklu, pokud jsou náklady životního cyklu omezeny na interní náklady 
počínaje momentem pořízení, jak se žádá výše. Interní náklady lze stanovit poměrně snadno 
na základě konkrétních údajů, veřejným zadavatelům by proto mělo být umožněno používat 
svou vlastní metodiku (která musí být i v tomto případě zveřejněna).

Pozměňovací návrh 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Seznam takových právních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem aktualizace 
tohoto seznamu, pokud se na základě 
přijetí nových právních předpisů, zrušení 
či změny takových právních předpisů 
takové změny ukážou jako nezbytné.
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Or. de

Odůvodnění

Ustanovení, která vybídnou veřejné zadavatele k tomu, aby používali kritérium nákladů 
životního cyklu, jsou vítána. Právní požadavek se však týká budoucí metody výpočtu, kterou je 
třeba ještě stanovit, a měl by být na tomto místě z důvodu nepředvídatelnosti vypuštěn.

Pozměňovací návrh 1234
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1235
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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v čl. 66 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

By bylo nepřiměřené stanovit v této směrnici podrobné podmínky metodiky pro výpočet 
nákladů životního cyklu, pokud jsou náklady životního cyklu omezeny na interní náklady 
počínaje momentem pořízení, jak se žádá výše. Interní náklady lze stanovit poměrně snadno 
na základě konkrétních údajů, veřejným zadavatelům by proto mělo být umožněno používat 
svou vlastní metodiku (která musí být i v tomto případě zveřejněna).

Pozměňovací návrh 1236
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli být vybízeni k tomu, aby zohledňovali náklady životního cyklu. 
Nicméně se stále vyskytují problémy s vytvořením metody výpočtu. Povinnost používat metodu 
EU není příliš ambiciózní, evropské právní předpisy týkající se veřejných zakázek navíc 
stanoví minimální požadavek, veřejní zadavatelé mohou jít ve svých požadavcích dál, pokud 
dodrží zásady Smlouvy a konkrétní požadavky pro kritéria pro zadávání.

Pozměňovací návrh 1237
Sirpa Pietikäinen
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Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise stanoví prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci, nebo v právních 
předpisech pro dané odvětví společnou 
metodiku pro výpočet nákladů životního 
cyklu pro výrobky, které mají vysoký 
potenciál hospodářských úspor nebo 
zlepšování životního prostředí. V případě 
přijetí společné metodiky pro výpočet 
nákladů životního cyklu jako součásti 
právního aktu Unie, včetně aktů 
v přenesené pravomoci podle právních 
předpisů konkrétního odvětví, se tato 
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto 
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 66 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V případě, že bude stanovena povinnost 
používat společnou metodika pro výpočet 
nákladů životního cyklu, které zahrnují 
mimo jiné vnější environmentální faktory, 
v rámci právního aktu Unie, použije se tato
metodika, pokud je zohledňování nákladů 
životního cyklu zahrnuto v kritériích pro 
zadání zakázky uvedených v čl. 66 odst. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Je rozhodující, aby společná metoda pro výpočet nákladů životního cyklu byla přijata 
prostřednictvím právního aktu Unie a aby Komise mohla aktualizovat pouze přílohu XV. Ze 
znění čl. 67 odst. 3 druhého pododstavce by mělo jasně vyplývat, že Komisi je udělena 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci pouze s cílem aktualizovat přílohu XV. 
V žádném případě by Komisi neměl poskytovat základ pro přijímání aktů v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit povinnou metodiku výpočtu nákladů životního cyklu. 

Pozměňovací návrh 1239
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam takových právních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem aktualizace 
tohoto seznamu, pokud se na základě 
přijetí nových právních předpisů, zrušení 
či změny takových právních předpisů 
takové změny ukážou jako nezbytné.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1240
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam takových právních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem aktualizace 
tohoto seznamu, pokud se na základě 
přijetí nových právních předpisů, zrušení 

vypouští se
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či změny takových právních předpisů 
takové změny ukážou jako nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

By bylo nepřiměřené stanovit v této směrnici podrobné podmínky metodiky pro výpočet 
nákladů životního cyklu, pokud jsou náklady životního cyklu omezeny na interní náklady 
počínaje momentem pořízení, jak se žádá výše. Interní náklady lze stanovit poměrně snadno 
na základě konkrétních údajů, veřejným zadavatelům by proto mělo být umožněno používat 
svou vlastní metodiku (která musí být i v tomto případě zveřejněna).

Pozměňovací návrh 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam takových právních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem aktualizace tohoto 
seznamu, pokud se na základě přijetí 
nových právních předpisů, zrušení či 
změny takových právních předpisů takové 
změny ukážou jako nezbytné.

Seznam takových právních aktů je uveden 
v příloze XV. Komise je zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 89 za účelem 
aktualizace tohoto seznamu, pokud se na 
základě přijetí nových právních předpisů, 
zrušení či změny takových právních 
předpisů takové změny ukážou jako 
nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam takových právních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 

Seznam takových právních aktů je uveden 
v příloze XV.
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v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 89 za účelem aktualizace 
tohoto seznamu, pokud se na základě 
přijetí nových právních předpisů, zrušení 
či změny takových právních předpisů 
takové změny ukážou jako nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1243
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 68 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Překážky bránící zadání zakázky Rozhodnutí upustit od zadání zakázky 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1244
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nezadají zakázku
uchazeči, který podal nejlepší nabídku, 
v případě, že je splněna některá 
z následujících podmínek:

Veřejní zadavatelé by měli mít možnost 
nepokračovat v zadávacím řízení veřejné 
zakázky. Důvody rozhodnutí zakázku 
nezadat musí být vysvětleny a sděleny 
všem zájemcům a uchazečům.
V každém případě mohou veřejní 
zadavatelé nezadat zakázku uchazeči, 
který podal nejlepší nabídku, v případě, že 
je splněna některá z následujících 
podmínek:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1245
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69 vypouští se
Mimořádně nízké nabídky
1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:
(a) účtovaná cena či náklady jsou o více 
než 50 % nižší než průměrná cena či 
náklady ostatních nabídek,
(b) účtovaná cena či náklady jsou o více 
než 20 % nižší než cena nebo náklady 
druhé nejnižší nabídky,
(c) bylo předloženo alespoň pět nabídek.
2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké z jiných důvodů, veřejní zadavatelé 
si rovněž mohou vyžádat vysvětlení.
3. Vysvětlení uvedená v odstavcích 1 a 2 
se mohou týkat zejména:
(a) ekonomických aspektů konstrukční 
metody, výrobního procesu nebo 
poskytovaných služeb;
(b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro provedení 
stavebních prací, dodání výrobků nebo 
poskytnutí služeb;
(c) originality stavebních prací, dodávek 
nebo služeb navrhovaných uchazečem;
(d) souladu, alespoň rovnocenným 
způsobem, s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
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uvedenými v příloze XI, nebo případně 
dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;
(e) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.
4. Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 
v případě, že poskytnutý důkaz 
neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne 
k faktorům uvedeným v odstavci 3. 
Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je mimořádně 
nízká, jelikož nesplňuje povinnosti 
stanovené právními předpisy Unie 
v oblasti sociálního a pracovního práva 
nebo práva v oblasti životního prostředí 
anebo ustanoveními mezinárodního 
sociálního práva a práva v oblasti 
životního prostředí uvedenými v příloze 
XI.
5. Pokud veřejný zadavatel shledá, že 
nabídka je mimořádně nízká proto, že 
uchazeč obdržel státní podporu, může ji 
zamítnout jen z tohoto důvodu pouze 
tehdy, byl-li uchazeč konzultován a nebyl 
schopen v dostatečné lhůtě stanovené 
veřejným zadavatelem prokázat, že 
dotčená podpora byla slučitelná 
s vnitřním trhem ve smyslu článku 107 
Smlouvy. Pokud veřejný zadavatel 
zamítne nabídku za těchto okolností, 
informuje o tom Komisi.
6. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní v souladu s článkem 88 
ostatním členským státům jakékoli 
informace týkající se dokladů 
a dokumentů předložených v souvislosti 
s faktory uvedenými v odstavci 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1246
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:

vypouští se

(a) účtovaná cena či náklady jsou o více 
než 50 % nižší než průměrná cena či 
náklady ostatních nabídek,
(b) účtovaná cena či náklady jsou o více 
než 20 % nižší než cena nebo náklady 
druhé nejnižší nabídky,
(c) bylo předloženo alespoň pět nabídek.

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 1247
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:

1. Pokud se pro danou zakázku zdají být 
nabídky mimořádně nízké v poměru ke 
službám, jež mají být poskytovány, 
nemůže zadavatel tyto nabídky odmítnout, 
aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesnění základních prvků nabídky, 
které považuje za důležité.
Tato upřesnění se mohou týkat zejména:

Or. nl
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Pozměňovací návrh 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé požadují od
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:

1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud je 
splněna alespoň jedna z následujících 
podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Vyžadovat, aby byly splněny všechny podmínky s cílem zjistit, že cena je mimořádně nízká, se 
zdá být nepřiměřené. Často je abnormálně nízká cena výsledkem pouze jedné z těchto situací.

Pozměňovací návrh 1249
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:

1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud bylo 
předloženo alespoň pět nabídek nebo 
alternativně:

Or. it

Pozměňovací návrh 1250
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:

1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud je 
splněna jedna z následujících podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) účtovaná cena či náklady jsou o více 
než 30 % nižší než průměrná cena či 
náklady ostatních nabídek,

Or. de

Odůvodnění

Minimální částka, o kterou je účtovaná cena nebo náklady nižší než průměrná cena či náklady 
ostatních nabídek, by měla být snížena na 30 %.

Pozměňovací návrh 1252
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) hospodářské aspekty konstrukční 
metody, výrobního procesu nebo 
poskytovaných služeb;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) cena či náklady uvedené v nabídce jsou 
o více než 50 % nižší než průměrná cena či 
náklady ostatních nabídek,

Or. en

Pozměňovací návrh 1254
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
30 % nižší než průměrná cena či náklady 
ostatních nabídek,

Or. fr

Pozměňovací návrh 1255
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) účtovaná cena či náklady jsou o 30 %
nižší než průměrná cena či náklady 
ostatních nabídek;

Or. it
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Pozměňovací návrh 1256
Raffaele Baldassarre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
30 % nižší než průměrná cena či náklady 
ostatních nabídek,

Or. it

Pozměňovací návrh 1257
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) účtovaná cena či náklady jsou o více 
než 25 % nižší než průměrná cena či 
náklady ostatních nabídek,

Or. en

Pozměňovací návrh 1258
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) účtovaná cena či náklady jsou o více než 
30 % nižší než průměrná cena či náklady 
ostatních nabídek,

Or. en
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Odůvodnění

Případy, kdy jsou splněny tyto podmínky jsou extrémně vzácné. Aby tento článek mohl splnit 
svůj účel, měly by být podmínky méně přísné.

Pozměňovací návrh 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) cena či náklady uvedené v nabídce je 
nejméně o 40 % nižší než cena nebo 
náklady, které s náležitou pečlivostí 
odhadl veřejný zadavatel, přičemž 
zohlednil splatné daně;

Or. en

Pozměňovací návrh 1260
Raffaele Baldassarre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1261
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zvolená technická řešení nebo 
výjimečně příznivé podmínky, které má 
uchazeč k dispozici pro provedení 
stavebních prací, dodání výrobků nebo 
poskytnutí služeb;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) cena či náklady uvedené v nabídce jsou
nejméně o 20 % nižší než cena nebo 
náklady druhé nejnižší nabídky,

Or. en

Pozměňovací návrh 1263
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt
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Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vyžadovat, aby bylo předloženo pět nabídek s cílem zjistit, že cena je mimořádně nízká, se zdá 
být nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 1265
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1266
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. c) byly předloženy alespoň tři nabídky.

Or. de

Odůvodnění

Vysvětlení výše ceny by mělo být požadováno, pokud byly předloženy nejméně tři nabídky.

Pozměňovací návrh 1268
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. c) originalita projektu navrženého 
uchazečem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1269
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. c) byly předloženy alespoň tři nabídky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1270
Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. c) byly předloženy alespoň tři nabídky.

Or. en

Odůvodnění

Případy, kdy jsou splněny tyto podmínky jsou extrémně vzácné. Aby tento článek mohl splnit 
svůj účel, měly by být podmínky méně přísné.

Pozměňovací návrh 1271
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c a písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) soulad s předpisy o ochraně 
zaměstnanců a pracovními podmínkami 
platnými v místě, kde mají být stavební 
práce, služby či dodávky provedeny;
cb) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1272
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) účtovaná cena je nižší než vnitrostátní 
zákonem stanovené nebo dohodnuté 
minimální mzdy s dodatečnými platbami 
a příspěvky sociálního zabezpečení.
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Or. de

Pozměňovací návrh 1273
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1274
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veřejný zadavatel ověří tyto základní 
prvky konzultací s uchazečem, přičemž 
bere v úvahu dodané vysvětlení.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veřejní zadavatelé rovněž mohou 
vyžádat vysvětlení týkající se ceny nebo 
nákladů uvedených v nabídce, pokud byly 
splněny jiné podmínky, než podmínky 
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uvedené odstavci 1, například pokud cena 
nebo náklady uvedené v nabídce jsou 
značně nižší než cena nebo náklady 
odhadované veřejným zadavatelem 
a pravděpodobnost, že cena nebo náklady 
jsou mimořádně nízké, je velmi vysoká.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné umožnit veřejným zadavatelům, aby vyžadovali vysvětlení s cílem zjistit, zda je cena 
mimořádně nízká rovněž v jiných situacích, než těch, které jsou uvedeny v odstavci 1. Kromě 
toho by bylo vhodné uvést několik příkladů takových situací.

Pozměňovací návrh 1276
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veřejní zadavatelé přihlédnou 
k dodržování pracovního práva 
v postupech zadávání veřejných zakázek 
na služby, které zahrnují výměnu 
pracovníků, a jedná-li se o hospodářská 
odvětví, která jsou považována za náročná 
na práci a která poskytují nízkou 
přidanou hodnotu; nabídky za cenu 
zahrnující náklady na práci, které jsou 
nižší než mzdy stanovené kolektivními 
smlouvami nebo než minimální mzdy 
stanovené platnými právními předpisy, by 
měly být považovány za neobvyklé 
a nepřiměřené.

Or. es

Pozměňovací návrh 1277
Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Jestliže veřejný zadavatel zjistí, že 
nabídka je mimořádně nízká proto, že 
uchazeč získal státní podporu, může být 
nabídka odmítnuta jen z tohoto důvodu 
pouze po konzultaci s uchazečem a není-li 
uchazeč schopen v dostatečné lhůtě 
stanovené veřejným zadavatelem 
prokázat, že daná podpora byla 
poskytnuta podle zákona. Pokud veřejný 
zadavatel zamítne nabídku za těchto 
okolností, informuje o tom Komisi.

(a) ekonomických aspektů konstrukční 
metody, výrobního procesu nebo 
poskytovaných služeb;
(b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro provedení 
stavebních prací, dodání výrobků nebo 
poskytnutí služeb;
(c) originality stavebních prací, dodávek 
nebo služeb navrhovaných uchazečem;
(d) souladu, alespoň rovnocenným 
způsobem, s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
uvedenými v příloze XI, nebo případně 
dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;
(e) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.

Or. nl

Odůvodnění

Požadavek, aby mimořádně nízké nabídky byly prověřovány, zvyšuje administrativní zátěž 
jak pro veřejné zadavatele tak pro podnikatele.
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Pozměňovací návrh 1278
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Pokud se pro danou zakázku zdají být 
nabídky mimořádně nízké v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím nebo 
službám, jež mají být poskytovány, 
nemůže zadavatel tyto nabídky odmítnout, 
aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesnění základních prvků nabídky, 
které považuje za důležité.
Zmíněná vysvětlení se mohou týkat 
zejména:

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 1279
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro provedení 
stavebních prací, dodání výrobků nebo 
poskytnutí služeb;

b) (Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.
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Pozměňovací návrh 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) souladu s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti práva
životního prostředí nebo se závazky 
týkajícími se sociálních a pracovních 
podmínek, jako je ochrana zdraví 
a bezpečnost na pracovišti, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek 
stanovených právními předpisy EU a 
s vnitrostátními právními předpisy, 
nařízeními a správními ustanoveními, 
rozhodčím nálezem, kolektivními 
dohodami a smlouvami a ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva 
uvedenými v příloze XI, které platí v místě, 
kde se stavební práce, služba či dodávka 
provádí (tyto závazky se vztahují rovněž 
na přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě) nebo případně 
dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;

Or. de

Pozměňovací návrh 1281
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) souladu s předpisy týkající se ochrany 
zaměstnanců a pracovních podmínek 
platnými v místě, kde mají být stavební 
práce, služby či dodávky provedeny;
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v oblasti životního prostředí anebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
uvedenými v příloze XI, nebo případně 
dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 1282
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1283
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zaměstnanců a pracovních podmínek 
platnými v místě, kde mají být stavební 
práce, služby či dodávky provedeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) souladu, alespoň rovnocenným 
způsobem, s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo se 
závazky, pokud jde o pracovní podmínky 
v celém dodavatelském řetězci stanovené 
vnitrostátními právními předpisy v oblasti 
pracovního práva zemí, v nichž výrobní 
proces probíhá, a v mezinárodních 
úmluvách uvedených v příloze XI,
v závislosti na tom, které jsou pro 
pracovníky výhodnější. Tato ustanovení 
zahrnují:
i) 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);
ii) ochranu zdraví a bezpečnost na 
pracovišti,
iii) pracovní dobu
iv) mzdy;
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v) sociální zabezpečení,

Or. en

Pozměňovací návrh 1285
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je mimořádně 
nízká, jelikož cena nebo náklady uvedené 
v nabídce nepokrývají náklady na výrobu 
výrobku, poskytování služeb nebo 
vykonávání prací, které jsou předmětem 
veřejné zakázky, přičemž zohlední 
hospodářskou situaci, a zejména pokud 
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí anebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty by veřejní zadavatelé měli být povinni nabídku zamítnout, pokud zjistí, 
že její cena nepokrývá náklady hospodářského subjektu. Je třeba zdůraznit, že mimořádně 
nízké nabídky – zejména takové, které nezaručují návratnost nákladů na výrobu výrobku, 
poskytování služeb nebo vykonávání prací, které jsou předmětem veřejné zakázky – jsou 
jedním z hlavních faktorů, jež mohou ohrozit provádění veřejných zakázek ke škodě veřejného 
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zájmu.

Pozměňovací návrh 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1289
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel 
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí nebo závazky, 
pokud jde o pracovní podmínky v celém 
dodavatelském řetězci stanovené 
vnitrostátními právními a správními 
předpisy v oblasti pracovního práva zemí, 
v nichž výrobní proces probíhá, a 
v mezinárodních úmluvách uvedených
v příloze XI, v závislosti na tom, které jsou 
pro pracovníky výhodnější.

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) ochranu zdraví a bezpečnost na 
pracovišti;
c) pracovní dobu;
d) mzdy;
e) sociální zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1291
Sirpa Pietikäinen
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Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel zamítne nabídku 
rovněž, pokud došel k závěru, že účtovaná 
cena nebo náklady jsou mimořádně nízké 
v poměru k nákladům, které musí uchazeč 
pokrýt, a přijetí nabídky by posílilo pozici 
uchazeče na trhu způsobem, který by vedl 
k narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1292
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud veřejný zadavatel shledá, že 
nabídka je mimořádně nízká proto, že 
uchazeč obdržel státní podporu, může ji 
zamítnout jen z tohoto důvodu pouze 
tehdy, byl-li uchazeč konzultován a nebyl 
schopen v dostatečné lhůtě stanovené 
veřejným zadavatelem prokázat, že 
dotčená podpora byla slučitelná s vnitřním 
trhem ve smyslu článku 107 Smlouvy. 
Pokud veřejný zadavatel zamítne nabídku 
za těchto okolností, informuje o tom 
Komisi.

5. Pokud veřejný zadavatel shledá, že 
nabídka je mimořádně nízká proto, že 
uchazeč obdržel státní podporu, může ji 
zamítnout jen z tohoto důvodu pouze 
tehdy, byl-li uchazeč konzultován a nebyl 
schopen v dostatečné lhůtě stanovené 
veřejným zadavatelem prokázat, že tato
podpora byla poskytnuta podle zákona. 
Pokud veřejný zadavatel zamítne nabídku 
za těchto okolností, informuje o tom 
Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.
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Pozměňovací návrh 1293
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Veřejný zadavatel automaticky vyloučí 
každou nabídku, která nabízí slevu vyšší 
než 50 % průměrné ceny všech 
předložených nabídek.

Or. it

Pozměňovací návrh 1294
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Veřejný zadavatel automaticky vyloučí 
každou nabídku, jejíž cena je o více než 
40 % nižší než průměrná cena všech 
předložených nabídek.

Or. it

Pozměňovací návrh 1295
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní v souladu s článkem 88 
ostatním členským státům jakékoli 
informace týkající se dokladů 
a dokumentů předložených v souvislosti 
s faktory uvedenými v odstavci 3.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 1296
Malcolm Harbour

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud veřejný zadavatel hodlá po 
ověření vysvětlení uchazeče přijmout 
mimořádně nízkou nabídku, která 
zahrnuje dodávky nebo služby ze zemí 
mimo Unii, u níž hodnota nezahrnutých 
dodávek nebo služeb přesahuje 50 % 
celkové hodnoty dodávek nebo služeb,
které jsou součástí nabídky, informuje 
o tom písemně ostatní uchazeče, včetně 
uvedení důvodů pro uvedenou mimořádně 
nízkou cenu nebo náklady.
Veřejný zadavatel se může rozhodnout 
nezveřejnit jakékoli informace, pokud by 
to bránilo výkonu práva nebo bylo jiným 
způsobem v rozporu s veřejným zájmem 
nebo poškodilo oprávněné obchodní 
zájmy hospodářských subjektů, ať už 
veřejných či soukromých, nebo 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1297
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 69 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69a
Mimořádně nízké nabídky

1. Pokud se pro danou zakázku zdají být 
nabídky mimořádně nízké v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím nebo 
službám, jež mají být poskytovány, 
nemůže zadavatel tyto nabídky odmítnout, 
aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesnění základních prvků nabídky, 
které považuje za důležité. Tato upřesnění 
se mohou týkat zejména:
a) ekonomických aspektů konstrukční 
metody, výrobního procesu nebo 
poskytovaných služeb;
b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro provedení 
stavebních prací, dodávku výrobků nebo 
poskytnutí služeb;
c) originality stavebních prací, dodávek 
nebo služeb navrhovaných uchazečem;
d) souladu s předpisy o ochraně 
zaměstnanců a pracovních podmínkách 
platnými v místě, kde mají být stavební 
práce, služby či dodávky provedeny;
e) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.
2. Veřejný zadavatel ověří tyto základní 
prvky konzultací s uchazečem, přičemž 
bere v úvahu dodané důkazy.
3. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké z jiných důvodů, veřejní zadavatelé 
si rovněž mohou vyžádat takové 
informace.
4. Jestliže veřejný zadavatel zjistí, že 
nabídka je mimořádně nízká proto, že 
uchazeč získal státní podporu, může být 
nabídka odmítnuta jen z tohoto důvodu 
pouze po konzultaci s uchazečem, a není-
li uchazeč schopen v dostatečné lhůtě 
stanovené veřejným zadavatelem 
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prokázat, že daná podpora byla 
poskytnuta podle zákona. Jestliže veřejný 
zadavatel nabídku za těchto okolností 
odmítne, uvědomí o tom Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o článek 55 stávající směrnice 2004/18/ES – není důvod ke změnám. Bod 3 pochází 
z návrhu směrnice COM(2011)896 v konečném znění (68(2)).

Pozměňovací návrh 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Článek 69 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69a
Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 

zemí
1. Tento článek se vztahuje na nabídky 
zahrnující výrobky ze třetích zemí, s nimiž 
Unie neuzavřela mnohostrannou ani 
dvoustrannou dohodu zajišťující 
srovnatelný a účinný přístup pro podniky 
ze Společenství na trhy těchto třetích zemí. 
Závazky Unie nebo jejích členských států 
vůči třetím zemím nejsou tímto článkem 
dotčeny.
2. Veřejní zadavatelé si od uchazečů 
vyžádají informace o původu zboží 
a služeb obsažených v nabídce a o jejich 
hodnotě. Každá nabídka učiněná za 
účelem zadání zakázky na dodávky může 
být dle níže uvedených podmínek 
odmítnuta, jestliže hodnota výrobků 
pocházejících ze třetích zemí, stanovených 
v souladu s nařízením Rady (EHS) 
č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se 
vydává celní kodex Společenství, 
přesahuje 50 % celkové hodnoty výrobků 
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nebo služeb představujících nabídku.
3. Komise na žádost veřejných zadavatelů 
posoudí, zda u smluv o hodnotě 
odhadované nejméně na 5 000 000 EUR 
bez DPH schválí vyloučení z řízení 
o zadávání zakázek nabídky obsahující 
výrobky nebo služby pocházející ze zemí 
mimo Unii, pokud hodnota výrobků nebo 
služeb ze třetích zemí, s nimiž Unie 
neuzavřela mezinárodní dohodu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
závazků týkajících se přístupu na trh, 
nebo výrobků nebo služeb ze země, s níž 
Unie takovou dohodu uzavřela, ale na něž 
se tato dohoda nevztahuje, přesahuje 
50 % celkové hodnoty výrobků nebo 
služeb představujících nabídku.
4. U smluv uvedených v odstavci 3 Komise 
přijme prováděcí akt týkající se schválení 
zamýšleného vyloučení. Tyto prováděcí 
akty budou přijaty v souladu 
s přezkumným postupem.
5. Při přijímání prováděcích aktů podle 
odstavce 4 Komise schválí zamýšlené 
vyloučení v následujících případech:
a) jestliže mezinárodní dohoda o přístupu 
na trh v oblasti zadávání veřejných 
zakázek uzavřená mezi Unií a zemí, kde 
má zboží nebo služby svůj původ, 
obsahuje výslovnou výhradu Unie pro 
přístup na trh u zboží nebo služeb, pro 
které se vyloučení navrhuje;
b) jestliže dohoda uvedená v písmenu a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření vedoucí 
k nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.
Pro účely písmene b) se předpokládá 
nedostatečně důsledná reciprocita 
v případech, kdy restriktivní opatření 
v oblasti veřejných zakázek způsobují 
vážnou a opakující se diskriminaci 
hospodářských subjektů, zboží a služeb 
Unie.
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Při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavce 6 Komise neschválí 
zamýšlené vyloučení v případech, kdy by 
tím došlo k narušení závazků, jež Unie 
v oblasti přístupu na trh přijala uzavřením 
mezinárodních dohod.
6. Při posuzování nedostatečně důsledné 
reciprocity by měla Komise prověřit:
a) do jaké míry zákony dotyčné země 
v oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu 
s mezinárodními normami v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a zabraňují 
jakékoli diskriminaci zboží, služeb 
a hospodářských subjektů Unie;
b) do jaké míry veřejné orgány nebo 
jednotliví zadavatelé zachovávají nebo 
přijímají diskriminační postupy vůči zboží, 
službám a hospodářským subjektům Unie.
7. Smlouvy uzavřené s hospodářským 
subjektem v rozporu s prováděcími akty 
Komise přijatými podle odstavce 4 
o zamýšleném vyloučení oznámeném 
veřejnými zadavateli budou prohlášeny za 
neúčinné ve smyslu směrnice 2007/66/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Článek 69 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69a
Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 

zemí
1. Tento článek se vztahuje na nabídky 
zahrnující výrobky ze třetích zemí, s nimiž 
Unie neuzavřela mnohostrannou ani 
dvoustrannou dohodu zajišťující 
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srovnatelný a účinný přístup pro podniky 
z Unie na trhy těchto třetích zemí. 
Závazky Unie nebo jejích členských států 
vůči třetím zemím nejsou tímto článkem 
dotčeny.
2. Jakákoliv nabídka učiněná za účelem 
zadání zakázky na dodávky smí být 
odmítnuta, jestliže podíl výrobků 
pocházejících ze třetích zemí, určený 
v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 
2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se 
vydává celní kodex Společenství [1], 
přesahuje 50 % celkové hodnoty výrobků 
představujících nabídku. Pro účely tohoto 
článku se software používaný v zařízeních 
telekomunikačních sítí považuje za 
výrobek.
3. S výhradou ustanovení druhého 
pododstavce, jsou-li dvě nebo více nabídek 
rovnocenné z hlediska kritérií pro zadání 
zakázky uvedených v článku 66, mají 
přednost nabídky, které nesmějí být 
odmítnuty podle odstavce 2. Ceny těchto 
nabídek jsou považovány pro účely tohoto 
článku za rovnocenné, jestliže rozdíl mezi 
cenami nepřesáhne 3 %.
Podle prvního pododstavce však nesmí být 
dána přednost jedné nabídce před jinou, 
pokud by přijetí takové nabídky nutilo 
zadavatele pořizovat materiál, který má 
technické vlastnosti odlišné od vlastností 
již používaného materiálu, což by mělo za 
následek neslučitelnost nebo technické 
obtíže při provozu a údržbě nebo 
neúměrné náklady.
4. Pro účely tohoto článku se při určování 
podílu výrobků ze třetích zemí podle 
odstavce 2 neberou v úvahu ty třetí země, 
na které byla rozhodnutím Rady podle 
odstavce 1 rozšířena oblast působnosti této 
směrnice.
5. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě, počínaje druhým 
pololetím prvního roku po vstupu této 
směrnice v platnost, výroční zprávu 
o pokroku dosaženém v mnohostranných 
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nebo dvoustranných jednáních, která se 
týkala přístupu podniků z Unie na trhy 
třetích zemí v oblastech, které spadají do 
působnosti této směrnice, o výsledcích 
dosažených v těchto jednáních a
o provádění všech dohod, které byly 
uzavřeny, v praxi.
Evropský parlament a Rada mohou na 
základě takového vývoje řádným 
legislativním postupem změnit ustanovení 
tohoto článku.
[1] OJ L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1300
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 69 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69a
Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 

zemí
1. Tento článek se vztahuje na nabídky 
zahrnující výrobky nebo služby ze třetích 
zemí, s nimiž Unie neuzavřela 
mnohostrannou ani dvoustrannou 
dohodu zajišťující srovnatelný a účinný 
přístup pro podniky z Unie na trhy těchto 
třetích zemí. Rovněž se vztahuje na 
nabídky zahrnující výrobky nebo služby 
pocházející ze třetích zemí, které jsou 
předmětem výhrad ohledně přístupu na 
Evropský trh za podmínek stanovených 
mezinárodními dohodami o veřejných 
zakázkách uzavřenými Unií (dvoustranné 
dohody o volném obchodu nebo 
Mnohostranná dohoda o veřejných 
zakázkách). Závazky Unie nebo jejích 
členských států vůči třetím zemím nejsou 
tímto článkem dotčeny.
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2. Veřejní zadavatelé si od uchazečů 
vyžádají informace o původu zboží 
a služeb, které jsou součástí jejich 
nabídky, a o jejich hodnotě, čestná 
prohlášení uchazečů se uznávají jako 
předběžný důkazní prostředek. Zadavatel 
si kdykoli v průběhu řízení může vyžádat 
část nebo celou požadovanou 
dokumentaci. Jakákoliv nabídka 
předložená za účelem zadání zakázky na 
dodávky může být odmítnuta, jestliže 
hodnota výrobků pocházejících ze třetích 
zemí, určená v souladu s nařízením Rady 
(EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, 
kterým se vydává celní kodex 
Společenství, přesahuje 50 % celkové 
hodnoty výrobků nebo služeb 
představujících nabídku. Pro účely tohoto 
článku se software používaný v zařízeních 
telekomunikačních sítí považuje za 
výrobek.
3. S výhradou ustanovení druhého 
pododstavce, jsou-li dvě nebo více nabídek 
rovnocenné z hlediska kritérií pro zadání 
zakázky uvedených v článku 76, mají 
přednost nabídky, které nesmějí být 
odmítnuty podle odstavce 2. Ceny těchto 
nabídek jsou považovány pro účely tohoto 
článku za rovnocenné, jestliže rozdíl mezi 
cenami nepřesáhne 3 %.
Podle prvního pododstavce však nesmí být 
dána přednost jedné nabídce před jinou, 
pokud by přijetí takové nabídky nutilo 
zadavatele pořizovat materiál, který má 
technické vlastnosti odlišné od vlastností 
již používaného materiálu, což by mělo za 
následek neslučitelnost nebo technické 
obtíže při provozu a údržbě nebo 
neúměrné náklady.
4. Pro účely tohoto článku se při určování 
podílu výrobků a služeb ze třetích zemí 
podle odstavce 2 neberou v úvahu ty třetí 
země, na které byla rozhodnutím Rady 
podle odstavce 1 rozšířena oblast 
působnosti této směrnice.
5. Komise předloží Evropskému 
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parlamentu a Radě, počínaje druhým 
pololetím prvního roku po vstupu této 
směrnice v platnost, výroční zprávu 
o pokroku dosaženém v mnohostranných 
nebo dvoustranných jednáních, která se 
týkala přístupu podniků z Unie na trhy 
třetích zemí v oblastech, které spadají do 
působnosti této směrnice, o výsledcích 
dosažených v těchto jednáních a 
o provádění všech dohod, které byly 
uzavřeny, v praxi.
Evropský parlament a Rada mohou na 
základě tohoto vývoje řádným 
legislativním postupem změnit ustanovení 
tohoto článku.

Or. fr

Odůvodnění

Do doby než bude přijato nařízení o mechanismu reciprocity, je vhodné zachovat stávající 
ustanovení právních předpisů týkajících se veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 1301
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 69 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69a
Pokud veřejný zadavatel hodlá přijmout 
mimořádně nízkou nabídku, která 
zahrnuje práce, dodávky nebo služby 
pocházející ze zemí mimo Evropskou unii, 
u níž hodnota nezahrnutých prací, 
dodávek nebo služeb přesahuje 50 % 
celkové hodnoty prací, dodávek nebo 
služeb ze kterých sestává nabídka, 
v souladu s článkem 22a, informuje 
veřejný zadavatel písemně ostatní 
uchazeče, přičemž vysvětlí, proč je 
uvedená cena nebo náklady mimořádně 
nízké.
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Nabídky pocházející ze třetích zemí, které 
nejsou vázány mezinárodními dohodami 
se automaticky zamítají, pokud je 
účtovaná cena nebo náklady o 50 % nižší 
než průměrné náklady u jiných nabídek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Návrh směrnice
Článek 69 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Article 69b
Vztahy s třetími zeměmi s ohledem na 
zakázky na stavební práce, dodávky 

a služby
1. Členské státy informují Komisi 
o obecných potížích, ať právních či 
faktických, s nimiž se setkávají jejich 
podniky při zajišťování zadávání zakázek 
na služby ve třetích zemích.
2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu 
o zpřístupňování zakázek na služby ve 
třetích zemích a o průběhu jednání 
s těmito zeměmi o této problematice, 
zvláště v rámci WTO, do 31. prosince 
2014 a poté pravidelně.
3. Komise usiluje o nápravu situace 
prostřednictvím oslovení dotčených třetích 
zemí, jestliže na základě zpráv uvedených 
v odstavci 2 nebo jiných informací zjistí, 
že třetí země v souvislosti se zadáváním 
zakázek na služby: 
a) neposkytuje podnikům z Unie skutečný 
přístup srovnatelný s přístupem 
poskytovaným podnikům z této země Unií  
nebo
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b) neposkytuje podnikům z Unie v rámci 
této země stejné zacházení nebo stejné 
soutěžní příležitosti jako mají tuzemské 
podniky; nebo
c) poskytuje podnikům z jiných třetích 
zemí příznivější zacházení než podnikům 
z Unie.
4. Členské státy informují Komisi 
o jakýchkoli potížích, ať právních či 
faktických, s nimiž se setkaly jejich 
podniky a které vycházejí z nedodržování 
ustanovení mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
uvedených v příloze XI, když se tyto 
podniky pokoušely zajistit zadávání 
zakázek ve třetích zemích.
5. Za okolností uvedených v odstavcích 3 
a 4 může Komise kdykoli navrhnout, aby 
Rada rozhodla o pozastavení nebo 
omezení zadávání zakázek na služby na 
dobu stanovenou v rozhodnutí:
a) podnikům podléhajícím právu dané 
třetí země;
b) podnikům přidruženým k podnikům 
uvedeným v písmenu a), které mají sídlo 
v Unii, ale nemají žádné přímé ani 
skutečné spojení s hospodářstvím 
členského státu;
c) podnikům, které přeložily nabídky, 
jejichž předmětem jsou služby pocházející 
z dané třetí země.
Rada rozhodne kvalifikovanou většinou 
co nejdříve.
Komise může navrhnout tato opatření 
z vlastního podnětu nebo na žádost 
členského státu.
6. Tímto článkem nejsou dotčeny závazky 
Unie vůči třetím zemím vyplývající 
z mezinárodních úmluv o veřejných 
zakázkách, zejména v rámci WTO.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1303
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 69 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69b
Vztahy s třetími zeměmi s ohledem na 
zakázky na stavební práce, dodávky 

a služby
1. Členské státy informují Komisi 
o jakýchkoli obecných potížích, ať 
právních či faktických, s nimiž se 
setkávají jejich podniky při zajišťování 
zadávání zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby ve třetích zemích.
2. Komise pravidelně Evropskému 
parlamentu a Radě předkládá zprávu 
o zpřístupňování zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby ve třetích zemích 
a o pokroku v jednání s těmito zeměmi 
o této problematice, zvláště v rámci WTO.
3. Komise usiluje o nápravu situace 
prostřednictvím oslovení dotčených třetích 
zemí, jestliže na základě zpráv uvedených 
v odstavci 2 nebo jiných informací zjistí, 
že třetí země v souvislosti se zadáváním 
zakázek na služby:
a) neposkytuje podnikům z Unie skutečný 
přístup srovnatelný s přístupem 
poskytovaným podnikům z této třetí země 
Unií; 
b) neposkytuje podnikům z Unie v rámci 
této země stejné zacházení nebo stejné 
soutěžní příležitosti jako mají tuzemské 
podniky nebo
c) poskytuje podnikům z jiných třetích 
zemí příznivější zacházení než podnikům 
z Unie.
4. Členské státy informují Komisi 
o jakýchkoli obecných potížích, ať 
právních či faktických, s nimiž se setkaly 
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jejich podniky a které vycházejí 
z nedodržování mezinárodních ustanovení 
týkajících se pracovního práva uvedených 
v příloze XI, když tyto podniky zkoušely 
zajistit zadávání zakázek na stavební 
práce, dodávky nebo služby ve třetích 
zemích.
5. Za okolností uvedených v odstavcích 3 
a 4 může Komise kdykoli navrhnout, aby 
Rada rozhodla o pozastavení nebo 
omezení zadávání zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby na dobu 
stanovenou v rozhodnutí:
a) podnikům podléhajícím právu dané 
třetí země;
b) podnikům přidruženým k podnikům 
uvedeným v písmenu a), které mají sídlo 
v Unii, ale nemají žádné přímé ani 
skutečné spojení s hospodářstvím 
členského státu;
c) podnikům, které přeložily nabídky, 
jejichž předmětem jsou služby pocházející 
z dané třetí země.
Rada rozhodne kvalifikovanou většinou 
co nejdříve.
Komise může navrhnout tato opatření 
z vlastního podnětu nebo na žádost 
členského státu.
6. Tímto článkem nejsou dotčeny závazky 
Unie vůči třetím zemím vyplývající 
z mezinárodních úmluv o veřejných 
zakázkách, zejména v rámci WTO.

Or. fr

Odůvodnění

Do doby než bude přijato nařízení o mechanismu reciprocity, je vhodné zachovat stávající 
ustanovení právních předpisů týkajících se veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 1304
Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70 vypouští se
Podmínky plnění zakázky
Veřejní zadavatelé mohou stanovit 
zvláštní podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních aspektů. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je důsledkem cenových výkyvů 
a mohlo by podstatným způsobem ovlivnit 
plnění zakázky.

Or. de

Odůvodnění

Jakákoli kritéria, která se zadáváním veřejných zakázek nesouvisí, uplatněná v postupu 
zadávání veřejných zakázek, by měla úzce souviset s předmětem zakázky. Poskytnout veřejným 
zadavatelům možnost, aby stanovili zvláštní podmínky, kterými se řídí plnění zakázky, 
zejména podmínky týkající se sociálních faktorů a životního prostředí, by mohlo vést k tomu, 
že se tito zadavatelé odchýlí od ustanovení článku 66 a kritérií pro zadání zakázky zde 
stanovených.

Pozměňovací návrh 1305
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 70 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních aspektů.

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

a environmentálních aspektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních aspektů.

Or. de

Odůvodnění

Je evidentní, že by podniky měly nést riziko spojené se zvýšením ceny. Čl. 70 odst. 3 
naznačuje, že by byly nuceny nést taková rizika pouze v případě, že veřejný zadavatel pro 
plnění zakázky stanovil takovou podmínku. Proto by bylo nutné tuto záležitost řešit v každém 
jednotlivém zadávacím řízení.

Pozměňovací návrh 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 70 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích.
Tyto podmínky mohou zahrnovat 
hospodářské, inovační, environmentální 
nebo sociální aspekty. Mohou rovněž 
zahrnovat požadavek, aby hospodářské 
subjekty učinily kroky ke kompenzaci 
rizika zvýšení cen (hedging), které je
důsledkem cenových výkyvů a mohlo by 
podstatným způsobem ovlivnit plnění
zakázky. Žádná z těchto zvláštních 
podmínek nesmí vést ke ztrátě souvislosti 
s předmětem zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Článek 70 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 70 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích.
Tyto podmínky mohou zahrnovat sociální 
a environmentální aspekty a mohou 
rovněž zahrnovat sociální zabezpečení 
a ochranu zaměstnanců, pracovní 
podmínky, které platí v místě, kde se
stavební práce, služba či dodávka provádí, 
v souladu s pravidly stanovenými 
vnitrostátními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami nebo s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva 
uvedenými v příloze XI. Mohou rovněž 
zahrnovat požadavek, aby hospodářské 
subjekty učinily kroky ke kompenzaci 
rizika zvýšení cen (hedging), které je 
důsledkem cenových výkyvů a mohlo by 
podstatným způsobem ovlivnit plnění 
zakázky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Návrh směrnice
Článek 70 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích
a pokud mají bezprostřední význam pro 
práce, zboží nebo služby, které jsou 
předmětem zakázky. Tyto podmínky 
mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je důsledkem cenových výkyvů 
a mohlo by podstatným způsobem ovlivnit 
plnění zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1311
Lara Comi

Návrh směrnice
Článek 70 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Veřejní zadavatelé mohou stanovit 
zvláštní podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích.

2. Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
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sociálních a environmentálních aspektů.
3. Členské státy mohou zajistit, aby 
hospodářské subjekty obdržely kompenzaci
v případě zvýšení cen, které bylo v době 
zadávání zakázky nepředvídatelné.

Or. it

Pozměňovací návrh 1312
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1313
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 70 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 

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

k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
vzdělávacích akcí pro nezaměstnané 
a mladé lidi. Mohou rovněž zahrnovat 
požadavek, aby hospodářské subjekty 
učinily kroky ke kompenzaci rizika zvýšení 
cen (hedging), které je důsledkem 
cenových výkyvů a mohlo by podstatným 
způsobem ovlivnit plnění zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1314
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě 
k účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek 
uvedených v bodu odůvodnění 41. Mohou 
rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je výsledkem cenových výkyvů 
a které by mohlo podstatným způsobem 
ovlivnit plnění dané zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1315
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou stanovit, že 
zakázka musí zahrnovat požadavky 
týkající se pracovních podmínek 
stanovených úmluvou Mezinárodní 
organizace práce č. 94.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1316
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel může rovněž vyžadovat, 
aby zakázka zahrnovala pracovní doložky 
ve smyslu úmluvy Mezinárodní 
organizace práce č. 94. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 1317
Anna Hedh

Návrh směrnice
Článek 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70a
Povinnosti týkající se daní, ochrany 
životního prostředí, ochrany zaměstnanců 
a pracovních podmínek
1. Veřejný zadavatel v zadávací 
dokumentaci může, nebo stanoví-li tak 
členský stát, musí uvést subjekt nebo 
subjekty, od nichž může zájemce nebo 
uchazeč získat náležité informace 
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o povinnostech týkajících se daní, 
ochrany životního prostředí, ochrany 
zaměstnanců a pracovních podmínek, 
které se běžně uplatňují v místě, kde mají 
být prováděny stavební práce nebo 
poskytovány služby, a které platí pro 
stavební práce prováděné na místě a pro 
služby poskytované během plnění zakázky.
2. Veřejný zadavatel, který poskytuje 
informace uvedené v odstavci 1, požádá 
uchazeče nebo zájemce, kteří se účastní 
zadávacího řízení, aby uvedli, že při 
vypracování své nabídky vzali v úvahu 
povinnosti týkající se ochrany 
zaměstnanců a pracovních podmínek, 
které se běžně uplatňují v místě, kde mají 
být provedeny práce nebo poskytnuta 
služba.
3. Členské státy, které mají u veřejných 
zaměstnanců zavedenou ochranu 
oznamovatelů (v rámci veřejného 
sektoru), mohou požadovat, aby byla 
rovnocenná ochrana poskytována 
zaměstnanci zaměstnanému 
hospodářským subjektem, jestliže 
hospodářský subjekt provádí veřejně 
financované služby.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se s několika malými změnami znovu začleňuje článek 27 platné směrnice o zadávání 
veřejných zakázek (ES 2004/18). Tento důležitý článek by neměl být vypuštěn. Ochranu 
oznamovatelů ve členských státech, které takové právní předpisy mají nebo chtějí mít, je třeba 
respektovat.

Pozměňovací návrh 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Článek 71
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71 vypouští se
Zadání zakázky subdodavateli
1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat nebo mu 
může být členským státem uložena 
povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám 
a všechny navrhované subdodavatele.
2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.
3. Odstavci 1 až 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Or. de

Odůvodnění

Vztah mezi uchazečem a subdodavatelem upravuje vnitrostátní smluvní právo, které by mělo 
zůstat nedotčeno. Toto ustanovení by vedlo k právní nejistotě, kdy subdodavatel, který 
vykonává práce pro veřejného zadavatele, by se obdržením platby stal dodavatelem.  
Ustanovení by mohlo veřejného zadavatele připravit o možnost zadržení platby, pokud je 
pravděpodobné, že zakázka nebude řádně splněna.

Pozměňovací návrh 1319
Riikka Manner

Návrh směrnice
Článek 71
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71 vypouští se
Zadání zakázky subdodavateli
1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat nebo mu 
může být členským státem uložena 
povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám 
a všechny navrhované subdodavatele.
2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.
3. Odstavci 1 až 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je hlavní dodavatel vždy odpovědný za splnění svých závazků vůči zadavateli, nemá 
zadavatel důvod žádat od uchazeče, aby uvedl, jakou část zakázky hodlá svěřit 
subdodavatelům. Návrh je v praxi zcela nerealizovatelný. Zadavatel není schopen určit cenu 
příslušných služeb, dodávek nebo prací vykonávaných subdodavatelem, jelikož se jedná 
o obchodní tajemství hlavního dodavatele.

Pozměňovací návrh 1320
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám 
a všechny navrhované subdodavatele.
Pokud je potřebné zvláštní know-how 
nebo vybavení, měl by hlavní dodavatel 
subdodavatele ve smlouvách veřejné 
zakázky uvést. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1321
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci veřejný 
zadavatel od uchazečů požaduje, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
hodlají zadat třetím osobám a všechny 
navrhované subdodavatele a poskytli 
zároveň o svých subdodavatelích 
informace, včetně jejich jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců.
Veřejný zadavatel musí být neprodleně 
informován o jakékoli změně 
v subdodavatelském řetězci.
Pokud je navržena změna, včetně účasti 
nového subdodavatele 
v subdodavatelském řetězci, hlavní 
dodavatel musí uvést jméno, kontaktní 
údaje a právní zástupce. Subjekty 
v subdodavatelských řetězcích dodržují 
ustanovení této směrnice a podmínky 
stanovené v nabídkové dokumentaci 
a zajistí plnění úkolů spojených se 
zakázkou, které odpovídají úkolům 
vymezeným ve výzvě k předložení nabídek.
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Pozměňovací návrh 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci veřejný 
zadavatel od uchazečů požaduje, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám 
a všechny navrhované subdodavatele 
a poskytli zároveň o svých 
subdodavatelích informace, včetně jejich 
jmen, kontaktních údajů a právních 
zástupců.

Každá změna v řetězci subdodavatelů je 
navržena hospodářským subjektem 
a odsouhlasena veřejným zadavatelem. 
V případě, že se navrhovaná změna týká 
rovněž zapojení nového subdodavatele, 
hlavní dodavatel uvede jeho jméno, včetně 
kontaktních údajů a právních zástupců.
Každý subjekt v řetězci subdodavatelů 
zajistí dodržování ustanovení této 
směrnice a podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci a zaručí, že 
plnění úkolů spojených se zakázkou bude 
splňovat požadavky na plnění, které jsou 
definovány v nabídce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. 1. V zadávací dokumentaci veřejný 
zadavatel od uchazečů požaduje nebo mu 
je členským státem uložena povinnost od 
uchazečů požadovat, aby ve své nabídce 
uvedli, jakou část zakázky případně 
zamýšlejí zadat třetím osobám a všechny 
navrhované subdodavatele a aby poskytli 
informace o svých subdodavatelích, 
včetně jejich jmen, kontaktních údajů 
a právních zástupců. O jakékoli změně 
v řetězci subdodavatelů a o všech nových 
subdodavatelích je zadavatel neprodleně 
uvědoměn, a to včetně změn týkajících se 
jména, kontaktních údajů a právních 
zástupců.

Or. de

Pozměňovací návrh 1324
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat nebo mu 
může být členským státem uložena 
povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám 
a všechny navrhované subdodavatele.
Veřejní zadavatelé mohou odmítnout 
subdodavatele, kteří nepřinášejí přidanou 
hodnoto nebo představují technická, 
právní nebo finanční rizika. Veřejní 
zadavatelé mohou v nabídkové 
dokumentaci uvést část zakázky nesmí být 
zadána subdodavateli. V zadávací 
dokumentaci se stanoví důvody tohoto 
omezení.
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Pozměňovací návrh 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy omezí možnost uchazeče 
využít při realizaci veřejné zakázky 
subdodavatele maximálně na tři nebo 
méně po sobě následující subdodavatele. 
Veřejní zadavatelé mohou v souvislosti 
s využíváním subdodavatelů stanovit další 
omezení týkající se počtu dodavatelů nebo 
po sobě následujících dodavatelů či 
možnosti změn v subdodavatelském řetězci 
nebo mohou stanovit, že třetí strany 
nemohou být pověřeny plněním žádné 
části zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Důvody pro využití subdodavatelů se 
uvádějí v zadávací dokumentaci; měly by 
být podloženy technickými důvody a jejich 
cílem by nemělo být snížení nákladů na 
práci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Důvody pro využití subdodavatelů jsou 
uvedeny v zadávací dokumentaci, jsou 
motivovány výhradně technickými důvody 
a neobcházejí příslušné právní předpisy 
a povinnosti, které platí v místě, kde 
probíhají stavební práce, dodávky nebo 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přímé platby veřejných zadavatelů subdodavatelům jsou v rozporu s občanskoprávní zásadou 
svobody uzavírat smlouvy a zbavuje hlavního zadavatele vlivu na jeho dodavatelský řetězec, 
pokud jde o zajištění včasných a kvalitních dodávek výrobků nebo služeb, jejichž vykonáváním 
byl subdodavatel pověřen.

Pozměňovací návrh 1330
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat

vypouští se
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námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.

Or. en

Odůvodnění

Vztah mezi dodavatelem a subdodavatelem je základním prvkem smluvního práva. Návrh vede 
ke vzniku situací, kdy se subdodavatelé pokoušejí získat přímé platby od veřejného zadavatele 
a zbaví tak zadavatele práva zadržet platbu ze strany dodavatele z opodstatněných důvodů 
plnění zakázky.

Pozměňovací návrh 1331
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1332
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy omezí možnost uchazeče 
využít při realizaci veřejné zakázky 
subdodavatele na maximálně tři po sobě 
následující subdodavatele.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 1333
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 

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

dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 1334
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 1335
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 1336
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případech, kdy subdodavatelé 
nejsou placení přímo, zavedou členské 
státy mechanismus, který poskytne 
záruku, že hlavní zadavatel zajistí 
subdodavateli stejně výhodné podmínky 
jako podmínky sjednané mezi veřejným 
zadavatelem a hlavním dodavatelem.

Or. de

Pozměňovací návrh 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát může rozhodnout, že 
veřejný zadavatel může vyloučit 
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subdodavatele uvedeného v nabídce, 
jestliže:
i) subdodavatel nesplňuje kritéria výběru
představená v nabídce;
ii) subdodavatel není schopen řádně splnit 
svou část zakázky.
Podmínky účasti v postupu a způsobilost 
subdodavatele splnit řádně část zakázky se 
posuzují úměrně k rozsahu části zakázky, 
jejíž provedením byl subdodavatel pověřen 
na základě kritérií pro výběr na základě 
kvality uvedených v článcích 55 a 56. 

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli mít více možností uplatňovat vliv na využívání subdodavatelů 
prostřednictvím úspěšných uchazečů. Zejména by měli mít pravomoc ověřovat vhodnost 
a kvalifikaci navrhovaných subdodavatelů. Veškeré požadavky v tomto smyslu by měly být 
v souladu s zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nejasné.

Pozměňovací návrh 1339
Frank Engel, Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 1340
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1341
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Odstavci 1 až 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu. Zadavatel může vyžadovat, aby 
subdodavatel splňoval povinnosti 
stanovené právními předpisy Unie 
v oblasti sociálního a pracovního práva 
nebo práva v oblasti životního prostředí 
nebo ustanovení mezinárodního 
sociálního práva a práva v oblasti 
životního prostředí uvedené v příloze XI.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1342
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Důvody pro využívání subdodavatelů 
musí být uvedeny v zadávací dokumentaci 
a přesně podloženy technickými důvody. 
Využití subdodavatele nemůže být využito 
k obcházení příslušných právních 
předpisů a povinností vztahujících se 
k poskytování prací, služeb a dodávek. 
Odstavci 1 a 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního řídícího pracovníka 
projektu a subdodavatelů.
Členské státy musí vytvořit 
v subdodavatelském řetězci systém 
solidární odpovědnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Hlavní dodavatel a všichni 
zprostředkovávající subdodavatelé mohou 
být ze strany zaměstnanců, společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů 
společně se subdodavatelem nebo místo 
něj přímo povoláni k odpovědnosti za 
jakoukoli škodu způsobenou selháním 
subdodavatele při dodržování ustanovení 
týkajících se sociálních a pracovních 
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podmínek, jako je ochrana zdraví 
a bezpečnost na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky, 
stanovených právními předpisy EU 
a vnitrostátními předpisy členských států, 
rozhodčím nálezem, kolektivními 
dohodami a smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí; 
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě. To platí bez 
jakýchkoli dalších podmínek, a především 
v případech, kdy na vině není přímo 
zaměstnavatel.

Or. de

Pozměňovací návrh 1344
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavci 1 až 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 

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

Členské státy vytvoří v subdodavatelském 
řetězci systém společné solidární 
odpovědnosti.
Hlavní hospodářský subjekt a všichni 
subdodavatelé podílející se na plnění 
veřejné zakázky nesou společně 
odpovědnost za veškeré závazky, které 
vzniknou v důsledku pochybení 
subdodavatele, pokud jde o dodržování 
ustanovení týkajících se základních práv, 
zdravotních a bezpečnostních požadavků, 
sociálních předpisů a norem, 
zaměstnaneckých a pracovních podmínek, 
ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti 
a sociálního zabezpečení v souladu 
s právními předpisy EU a jednotlivých 
členských států, nařízeními a správními 
ustanoveními, kolektivními dohodami 
a smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva 
uvedenými v příloze XI, která platí 
v místě, kde se práce, služba či dodávka 
provádí.
Členské státy mohou ve vnitrostátních 
právních předpisech zavést přísnější 
pravidla odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1346
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Hlavní hospodářský subjekt a všichni 
subdodavatelé podílející se na plnění 
veřejné zakázky nesou společně 
odpovědnost za pochybení subdodavatele, 
pokud jde o dodržování základních práv, 
zdravotních a bezpečnostních požadavků, 
sociálních předpisů a norem, požadavků 
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spojených se zaměstnaneckými 
a pracovními podmínkami, ochranou 
zdraví a bezpečností na pracovišti 
a sociálního zabezpečení a rovněž za 
pochybení, pokud jde o dodržování všech 
příslušných ustanovení právních předpisů 
Evropské unie a vnitrostátních předpisů 
členských států, právních a správních 
ustanovení, kolektivních dohod a smluv 
a mezinárodních dohod uvedených 
v příloze XI, které 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. 
Veřejný zadavatel stanoví ve své smlouvě 
s hlavním dodavatelem a hlavní dodavatel 
a každý další subdodavatelský mezičlánek 
stanoví ve svých smlouvách se svými 
subdodavateli, že v případě, že mají důvod 
se domnívat, že jejich přímý subdodavatel 
porušil pravidla uvedená v prvním 
pododstavci, musí přímý subdodavatel 
provést bezprostřední kroky k nápravě 
situace. Pokud tak neučiní, bude daná 
smlouva ukončena. 
Členské státy mohou v rámci svého 
vnitrostátního práva stanovit přísnější 
pravidla odpovědnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Veřejní zadavatelé zajistí, aby úspěšní 
uchazeči byli po dobu plnění zakázky 
smluvně vázáni k dodržování povinných 
právních, správních ustanovení platných 
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v členském státě, kde je zakázka 
realizována.
Pokud úspěšný uchazeč zadá část 
stavebních prací, dodávek nebo služeb 
subdodavateli a soud nebo jiný odpovědný 
orgán potvrdí, že některý ze 
subdodavatelů v průběhu vykonávání 
zakázky porušil ustanovení uvedená 
v prvním pododstavci, úspěšný uchazeč 
proti dotyčnému subdodavateli nebo 
dodavatelům uplatní účinné, odrazující 
a přiměřené smluvní sankce.
Jestliže do tří měsíců od prvního 
rozhodnutí soudu nebo jiného 
odpovědného orgánu úspěšný uchazeč 
nesplní závazky stanovené v prvním 
a druhém pododstavci, veřejný zadavatel 
postoupí věc soudu nebo jinému 
odpovědnému orgánu, který rozhodne 
o přiměřených sankcích.

Or. en

Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovací návrhu je zohlednit obavy zpravodaje, pokud jde o použití 
právních předpisů týkajících se závazků hlavního dodavatele a rovněž závazků v rámci 
dodavatelského řetězce, přičemž je třeba zajistit, aby nová pravidla byla v souladu se základní 
zásadou svobody uzavírat smlouvy a aby nemohla být zneužívána.

Pozměňovací návrh 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do provádění veřejné zakázky mohou 
být jako subdodavatelé postupně zapojeny 
nejvýše tři podniky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1349
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Změna zakázky během jejího trvání se 
nepovažuje za podstatnou, pokud vývoj 
zboží a služeb a podpora inovací vyžaduje 
pružnější spolupráci mezi smluvními 
stranami. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1350
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Změna zakázky během jejího trvání se 
považuje za podstatnou ve smyslu 
odstavce 1, pokud činí novou zakázku 
podstatně odlišnou od původně zadané 
zakázky. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, 
považuje se změna v každém případě za 
podstatnou, pokud je splněna jedna 
z následujících podmínek:

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, 
považuje se změna v každém případě za 
podstatnou, pokud je splněna jedna 
z následujících podmínek:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1351
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Změna zakázky během jejího trvání se 2. Změna zakázky během jejího trvání se 
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považuje za podstatnou ve smyslu odstavce 
1, pokud činí novou zakázku podstatně 
odlišnou od původně zadané zakázky. Aniž 
jsou dotčeny odstavce 3 a 4, považuje se 
změna v každém případě za podstatnou, 
pokud je splněna jedna z následujících 
podmínek:

považuje za podstatnou ve smyslu odstavce 
1, pokud činí novou zakázku podstatně 
odlišnou od původně zadané zakázky. Aniž 
jsou dotčeny odstavce 3 a 4, považuje se 
změna za podstatnou, pokud je splněna 
jedna z následujících podmínek:

Or. es


