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Pozměňovací návrh 1352
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2 – písm. a a -a a (nové)(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) mění povahu zakázky;
(-a a) znamená nahrazení smluvního 
partnera; 

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba doplnit (změna povahy zakázky je vždy podstatnou změnou) a ujasnit (stávající 
odstavec 3 byl začleněn do odstavce 2 v zájmu zjednodušení, jelikož se zde rovněž jedná o 
podstatnou změnu) ustanovení týkající se změny stávajících zakázek. 

Pozměňovací návrh 1353
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) změna má za následek změnu 
ekonomické rovnováhy zakázky ve 
prospěch dodavatele;

(b) změna má za následek změnu 
ekonomické rovnováhy zakázky ve 
prospěch dodavatele, jak je definováno v 
době udělení zakázky;

Or. es

Pozměňovací návrh 1354
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) změna vede k významnému rozšíření 
rozsahu zakázky s tím důsledkem, že 
zakázka zahrnuje dodávky, služby nebo 
stavební práce, které v ní původně nebyly 
zahrnuty.

(c) změna vede k významnému rozšíření 
předmětu zakázky s tím důsledkem, že 
zakázka zahrnuje dodávky, služby nebo 
stavební práce, které v ní původně nebyly 
zahrnuty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1355
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahrazení smluvního partnera se 
považuje za podstatnou změnu ve smyslu 
odstavce 1.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento odstavec je třeba vypustit v souladu s pozměňovacím návrhem předloženým k čl. 72, 
odst. 2 (nové písmeno c b). Objasnění původního znění. 

Pozměňovací návrh 1356
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se však nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního 
dodavatele v důsledku restrukturalizace 
nebo platební neschopnosti částečně nebo 
zcela převezme jiný hospodářský subjekt, 
který splňuje původně stanovená kritéria 

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

pro výběr na základě kvality, za 
předpokladu, že s sebou tento krok 
nepřináší další podstatné změny zakázky a 
jeho cílem není obejít ustanovení této 
směrnice nebo v případě převzetí 
smluvního postavení hlavních dodavatelů 
veřejným zadavatelem podle pravidel 
daného členského státu v souladu s 
článkem 71. 

Or. en

Odůvodnění

Odstavce 4 a 6 nejsou koherentní. Aby nevznikla právní nejistota, měli bychom se držet znění 
2004/18/ES, které je obdobné odstavci 6, a vypustit 72 (4).

Pozměňovací návrh 1357
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odst. 2 písm. aa) se nevztahuje na případ, 
kdy postavení původního dodavatele v 
důsledku restrukturalizace, převodu 
kapitálu nebo majetku mezi podniky či 
převzetí smluvního partnera v důsledku 
jeho platební neschopnosti částečně nebo 
zcela jiným hospodářským subjektem, 
který splňuje původně stanovená kritéria 
pro výběr na základě kvality, za 
předpokladu, že s sebou tento krok 
nepřináší další podstatné změny zakázky a 
jeho cílem není obejít ustanovení této 
směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1358
Pablo Arias Echeverría
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Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec neplatí ani v případě 
změny veřejného zadavatele před 
vypršením smlouvy. 

Or. de

Odůvodnění

V případě dlouhodobé zakázky může být třeba, aby veřejný zadavatel - se svolením dodavatele 
- převedl zakázku např. na jiný subjekt nebo dceřinný podnik, který se poté stane novým 
zadavatelem. To by nemělo znamenat podstatnou změnu ustanovení dané smlouvy. 

Pozměňovací návrh 1360
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavce 4 a 6 nejsou koherentní. Aby nevznikla právní nejistota, měli bychom se držet znění 
2004/18/ES, které je obdobné odstavci 6, a vypustit 72 (4).

Pozměňovací návrh 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

5% změna je příliš malá, protože by to znamenalo, že téměř každá malá změna by se 
považovala za zásadní. Způsobilo by to nepřiměřenou byrokratickou zátěž, zejména u 
projektů na stavební práce. 10% hodnota se zdá být v praxi realističtější. 

Pozměňovací návrh 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 4 a pohybuje se pod 15 
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1363
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 4 a pohybuje se pod 5 % 
ceny původní zakázky, za předpokladu, že 

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

předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. V případě, že je 
provedeno několik po sobě následujících 
změn, bude základem pro posouzení 
hodnoty kumulativní hodnota těchto po 
sobě jdoucích změn.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud se 
pohybuje pod 20 % ceny původní zakázky, 
za předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. V případě, že je 
provedeno několik po sobě následujících 
změn, bude základem pro posouzení 
hodnoty kumulativní hodnota těchto po 
sobě jdoucích změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 1365
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 

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

uvedené v článku 4 a pohybuje se pod 5 % 
aktualizované ceny původní zakázky, za 
předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. V případě, že je 
provedeno několik po sobě následujících 
změn, bude základem pro posouzení 
hodnoty kumulativní hodnota těchto po 
sobě jdoucích změn.

Or. fr

Odůvodnění

Zohledňuje aktualizovanou cenu původní zakázky, což se zdá být správnější vztažnou 
hodnotou. 

Pozměňovací návrh 1366
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 1367
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4



AM\908760CS.doc 11/162 PE492.869v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud
její hodnota nepřekročí 20 % ceny původní 
zakázky, za předpokladu, že tato změna 
nemění celkovou povahu zakázky. V 
případě, že je provedeno několik po sobě 
následujících změn, bude základem pro 
posouzení hodnoty kumulativní hodnota 
těchto po sobě jdoucích změn.

Or. it

Pozměňovací návrh 1368
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 4 a pohybuje se pod 15
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. en

Odůvodnění

V roce 2000 Evropský soudní dvůr potvrdil, že 10% zvýšení nevyžaduje nový postup zadávání 
veřejné zakázky (5/10/2000, věc C-337/98, Komise Evropských společenství v. Francouzská 
republika). Stanovení prahové hodnoty na 5 % by zabránilo jakékoli změně daných smluv v 
době jejich trvání, což by mělo problematické následky při provádění zakázek. 15% prahová 
hodnota zohledňuje řešení, která byla dosažena v rámci vnitrostátní a evropské judikatury, a 
jejím účelem je vyhnout se nesprávnému použití při provádění pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek.  

Pozměňovací návrh 1370
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 4 a pohybuje se pod 5 % 
ceny původní zakázky, za předpokladu, že 
tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 4 a pohybuje se pod 15
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
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několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota by se měla změnit na 15 %, což je v souladu se současnou judikaturou, s 
cílem poskytnout veřejnému zadavateli manévrovací prostor a přizpůsobit se měnícím se 
okolnostem. 

Pozměňovací návrh 1371
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Změny zakázky se nepovažují za 
podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v zadávací dokumentaci v 
jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách a opčních 
právech. Tato ustanovení uvádějí rozsah a 
povahu možných změn a opčních práv, 
jakož i podmínky, za nichž mohou být 
uplatněny. Nestanoví však změny ani opční 
práva, které by měnily celkovou povahu 
zakázky.

5. Změny zakázky se nepovažují za 
podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v zadávací dokumentaci v 
jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách a opčních právech 
nebo ve formě ustanovení upravujícího
cenu nebo ustanovení upravujících 
postupy stanovování cen. Tato ustanovení 
uvádějí rozsah a povahu možných změn a 
opčních práv, jakož i podmínky, za nichž 
mohou být uplatněny. Nestanoví však 
změny ani opční práva, které by měnily 
celkovou povahu zakázky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1372
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Změny zakázky se nepovažují za 
podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v zadávací dokumentaci v 
jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách a opčních 
právech. Tato ustanovení uvádějí rozsah a 
povahu možných změn a opčních práv, 
jakož i podmínky, za nichž mohou být 
uplatněny. Nestanoví však změny ani opční 
práva, které by měnily celkovou povahu 
zakázky.

5. Změny zakázky se nepovažují za 
podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v zadávací dokumentaci v 
jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách a opčních 
právech, nebo pokud jsou výsledkem 
omylů nebo opomenutí v zadávací 
dokumentaci poskytnuté veřejnými 
zadavateli nebo subjekty. Tato ustanovení 
uvádějí rozsah a povahu možných změn a 
opčních práv, jakož i podmínky, za nichž 
mohou být uplatněny. Nestanoví však 
změny ani opční práva, které by měnily 
celkovou povahu zakázky.

Or. es

Pozměňovací návrh 1373
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) cenový nárůst není vyšší než 50 % 
hodnoty původní zakázky.

(c) cenový nárůst není vyšší než 50 % 
aktualizované hodnoty původní zakázky.

Or. fr

Odůvodnění

Zohledňuje aktualizovanou cenu původní zakázky, což se zdá být správnější vztažnou 
hodnotou. 

Pozměňovací návrh 1374
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Veřejní zadavatelé neprovádí změny 
zakázky v následujících případech:

7. Veřejní zadavatelé neprovádí změny 
zakázky, pokud by účelem změny byla 
kompenzace rizika zvýšení cen, proti 
kterému se dodavatel zajistil.

(a) pokud by účelem změny bylo 
odstranění nedostatků při plnění zakázky 
dodavatelem nebo jejich následků, 
kterého může být dosaženo 
prostřednictvím prosazování smluvních 
závazků;
(b) pokud by účelem změny byla 
kompenzace rizika zvýšení cen, proti 
kterému se dodavatel zajistil.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o vypuštění písm. a): problematické - žádný veřejný zadavatel nemůže snadno 
opomenout nároky vzniklé v důsledku nedostatků v plnění smlouvy dodavatelem, aby zabránil 
novému zadávacímu řízení. 

Pozměňovací návrh 1375
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Veřejní zadavatelé neprovádí změny
zakázky v následujících případech:

7. Veřejní zadavatelé se nesmějí odvolávat 
na ustanovení tohoto článku ohledně 
změn zakázky v následujících případech:

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění ambivalentní formulace v návrhu směrnice. 
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Pozměňovací návrh 1376
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud by účelem změny bylo 
odstranění nedostatků při plnění zakázky 
dodavatelem nebo jejich následků, 
kterého může být dosaženo 
prostřednictvím prosazování smluvních 
závazků;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V případě komplexních projektů by pragmatické změny zakázky bránily jejímu provádění.
Veřejný zadavatel by byl nucen vymáhat smluvní závazky dodavatele soudní cestou, což by 
mohlo být v jednotlivých případech nepraktické nebo dokonce technicky nemožné a obecně 
mohlo být považováno za selhání čistě ze strany veřejného zadavatele (a rozporováno 
dodavatelem). Vedlo by to k právní nejistotě a zpožděním při provádění zakázky. 

Pozměňovací návrh 1377
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1378
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1379
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výjimky stanovené v článku 11 
přestanou platit v důsledku účasti 
soukromého subjektu v právnické osobě, 
jíž byla zadána zakázka podle čl. 11 
odst. 4;

(a) výjimky stanovené v článku 11 
přestanou platit v důsledku účasti 
soukromého subjektu v právnické osobě, 
jíž byla zadána zakázka podle článku 11;

Or. fr

Odůvodnění

Omezovat toto ustanovení týkající se ukončení veřejných zakázek na dohody o horizontáloní 
spolupráci (čl. 11 odst.4) není oprávněné. Mělo by platit pro všechny případy uvedené v 
článku 11 (interní a sdružené interní).

Pozměňovací návrh 1380
Pablo Arias Echeverría
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Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) změna zakázky představuje nové 
zadání zakázky ve smyslu článku 72;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1381
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
veřejný zadavatel příslušející k tomuto 
členskému státu zadal dotčenou zakázku, 
aniž splnil své povinnosti stanovené 
Smlouvami a touto směrnicí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1382
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
veřejný zadavatel příslušející k tomuto 
členskému státu zadal dotčenou zakázku, 
aniž splnil své povinnosti stanovené 

vypouští se
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Smlouvami a touto směrnicí.

Or. es

Pozměňovací návrh 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
veřejný zadavatel příslušející k tomuto 
členskému státu zadal dotčenou zakázku, 
aniž splnil své povinnosti stanovené 
Smlouvami a touto směrnicí.

(c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
veřejný zadavatel příslušející k tomuto 
členskému státu zadal dotčenou zakázku, 
aniž splnil své povinnosti stanovené 
Smlouvami a touto směrnicí. Dodavatel, 
který si nebyl vědom toho, že veřejný 
zadavatel porušil zákon, může požadovat 
kompenzaci za škody, které utrpěl v 
důsledku ukončení smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Dodavatel, který si nebyl vědom toho, že veřejný zadavatel porušil zákon, by měl mít možnost 
požadovat kompenzaci za náklady, které mu vznikly za předpokladu, že smlouva zůstane
platná.

Pozměňovací návrh 1384
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případech, kdy po sobě následující 
modifikace, které uchazeč nemůže 
ovlivnit, způsobí, že není možné provést 



PE492.869v01-00 20/162 AM\908760CS.doc

CS

veřejnou zakázku, kromě sdružení 
nerovnoměrných investic, členské státy 
zajistí, aby uchazeči mohli za podmínek 
stanovených platnými vnitrostátními  
předpisy smluvního práva:
(a) požádat o kompenzaci jakékoli 
dodatečné služby, která je potřebná pro 
provedení zakázky;
(b) požadovat ukončení smlouvy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1385
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nedošlo-li k pochybení ze strany 
smluvního partnera, členské státy zajistí 
právo na kompenzaci v případech, kdy 
veřejný zadavatel rozhodne o ukončení 
smlouvy na veřejnou zakázku v době 
jejího trvání, nebo je-li o to požádán. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Článek 73 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 73a
Členské státy mají rozsáhlé kompetence 
organizovat výběr poskytovatelů služeb 
způsobem, který považují za nejvhodnější;  
mohou poskytovat sociální služby a jiné 
konkrétní služby samy nebo organizovat 
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jejich poskytování jiným způsobem, který 
nezahrnuje uzavírání smluv na veřejné 
zakázky, za předpokladu, že takový systém 
zajišťuje plnění základních zásad 
transparentnosti a nediskriminace. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1387
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 73 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 73a
V případě porušení smlouvy, kdy 
hospodářský subjekt nebyl schopen splnit 
povinnosti stanovené ve smlouvě, jsou 
veřejní zadavatelé povinni definovat a 
určit sankce v souvislosti s tržní hodnotou 
zakázky, aby tak účinně zabránili 
zpochybnění smlouvy.   

Or. en

Pozměňovací návrh 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Článek 73 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 73a
Monitorování realizace zakázky a rejstřík

nedodržení
1. Veřejní zadavatelé mohou sledovat 
činnost dodavatele, kterému byla zadána 
zakázka, a v příslušných fázích doby 
trvání smlouvy provádět hodnocení plnění 
za použití metody opírající se o objektivní 
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a měřitelná kritéria a uplatňované 
systematickým a transparentním 
způsobem. O každém hodnocení plnění je 
příslušný dodavatel informován a je mu 
poskytnuta možnost vznést v přiměřené 
lhůtě vůči zjištěním námitky a získat 
soudní ochranu.
2. Je-li prováděno hodnocení v souladu 
s odstavcem 1 a bylo-li shledáno, že 
hospodářský subjekt nebo subdodavatel 
vybraný hospodářským subjektem pro tuto 
zakázku vykazuje výrazné nebo 
přetrvávající nedostatky v plnění 
zásadních požadavků smlouvy a že 
hospodářský subjekt nevznesl námitky 
proti zjištěním, nebo že námitky 
hospodářského subjektu nebyly při 
hledání soudní ochrany uznány platnými, 
informuje veřejný zadavatel o této 
skutečnosti a o nezbytných podrobnostech 
tohoto hodnocení kontrolní a správní 
orgány uvedené v článcích 84 a 88.
3. V takovém případě je hospodářský
subjekt zanesen do oficiálního rejstříku
nedodržení, který je spravován 
kontrolními a správními orgány 
uvedenými v článcích 84 a 88.
4. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli snadno nahlížet do 
oficiálních rejstříků nedodržení a získat 
informace a pomoc týkající se uplatňování 
tohoto článku prostřednictvím pomoci 
poskytované kontrolními a správními 
orgány, jak je uvedeno v článcích 84, 87 a 
88.

Or. en

Pozměňovací návrh 1389
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Článek 74
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 74 vypouští se
Zadávání zakázek na sociální a jiné 
zvláštní služby
Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVI se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Or. da

Pozměňovací návrh 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 74 vypouští se
Zadávání zakázek na sociální a jiné 
zvláštní služby
Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVI se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno se znovuzavedením rozlišení mezi službami typu A a B.

Pozměňovací návrh 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 74 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadávání zakázek na sociální a jiné 
zvláštní služby

Účast na zakázkách a zadávání zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby

Or. es

Pozměňovací návrh 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVI se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní 
služby uvedené v příloze XVI se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Or. en

Odůvodnění

Třeba číst ve spojitosti s pozměňovacím návrhem, který navrhuje kompromis, pokud jde o 
sociální a jiné služby, aby se předešlo opětovnému začlenění služeb typu B a vypuštění tohoto 
oddílu.

Pozměňovací návrh 1393
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVI se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVI B se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1394
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVI se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Aniž by tím byla dotčena svoboda 
členských států a/nebo veřejných 
zadavatelů poskytovat sociální a jiné 
specifické služby a organizovat je 
způsobem, který nevyžaduje postup zadání 
veřejné zakázky, zakázky na sociální a jiné 
zvláštní služby uvedené v příloze XVI se 
zadávají v souladu s touto kapitolou, pokud 
se hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1395
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVI se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Aniž by tím byla dotčena svoboda 
členských států a/nebo veřejných 
zadavatelů poskytovat sociální a jiné
zvláštní služby uvedené v příloze XVI a 
organizovat je způsobem, který nevyžaduje 
postup udělení veřejných zakázek, zakázky 
na sociální a jiné zvláštní služby uvedené 
v příloze XVI se zadávají v souladu s touto 
kapitolou, pokud se hodnota zakázek rovná 
prahové hodnotě stanovené v čl. 4 písm. d) 
nebo je vyšší.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Článek 74 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 74a
Členské státy si mohou vyhradit právo 
omezit postup udělení veřejných zakázek
na sociální služby na neziskové 
organizace, jejichž hlavním účelem je 
provádění programů v oblasti příslušných 
sociálních služeb, nebo které jsou 
specializované na ochranu práv 
zranitelných skupin, jejichž ochrana 
spadá do daného postupu.  
Neziskové organizace jsou definovány 
jako subjekty, které investují alespoň 70 % 
svého pozitivního ročního obratu do 
zlepšení činností, které vykonávají, nebo 
služeb, které poskytují. 

Or. es

Pozměňovací návrh 1397
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Článek 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 75 vypouští se
Zveřejňování oznámení
1. Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat 
veřejnou zakázku na služby uvedené v 
článku 74, oznámí svůj úmysl 
prostřednictvím oznámení o zakázce.
2. Veřejní zadavatelé, kteří zadali 
veřejnou zakázku na služby uvedené v 
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článku 74, zveřejní výsledky zadávacího 
řízení prostřednictvím oznámení o zadání 
zakázky.
3.
Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
částech H a I v souladu se standardními 
formuláři.
Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.
4. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
se zveřejňují v souladu s článkem 49.

Or. da

Pozměňovací návrh 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 75 vypouští se
Zveřejňování oznámení
1. Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat 
veřejnou zakázku na služby uvedené v 
článku 74, oznámí svůj úmysl 
prostřednictvím oznámení o zakázce.
2. Veřejní zadavatelé, kteří zadali 
veřejnou zakázku na služby uvedené v 
článku 74, zveřejní výsledky zadávacího 
řízení prostřednictvím oznámení o zadání 
zakázky.
3. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
částech H a I v souladu se standardními 
formuláři.
Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.
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4. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
se zveřejňují v souladu s článkem 49.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno se znovuzavedením rozlišení mezi službami typu A a B.

Pozměňovací návrh 1399
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1400
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Povinné předchozí oznámení znesnadňuje stávající povinnosti. Způsobuje administrativní 
zátěž, ačkoli v současné době je transparentnost zaručena prostřednictvím požadavků na 
zveřejňování v souvislosti se zakázkou. 
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Pozměňovací návrh 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Sociální služby a jiné zvláštní služby uvedené v článku 74 jsou ryze místní povahy a nelze je 
proto nabízet na přeshraniční bázi. Nová ustanovení o oznámení ex ante u sociálních a jiných 
zvláštních služeb jsou příčinou zvýšené byrokratické zátěže, což je pro tuto kategorii služeb 
nepřiměřené. Transparentnosti lze dosáhnout protřednictvím oznámení ex post, které se 
používá v současné době. 

Pozměňovací návrh 1402
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat 
veřejnou zakázku na služby uvedené v 
článku 74, oznámí svůj úmysl některým z 
těchto způsobů: 
(a) prostřednictvím oznámení o zakázce, 
které obsahuje informace uvedené v 
příloze VI části H, v souladu se 
standardními formuláři;
(b) prostřednictvím oznámení
předběžných informací, které je průběžně 
zveřejňováno v souladu s článkem 49 a 
obsahuje informace stanovené v příloze 
VI části I. Oznámení předběžných
informací se konkrétně týká služeb, které 
budou spadat pod udělené zakázky.  
Uvede, že zakázky budou přidělovány bez 
dalšího zveřejnění a vyzve zainteresované 
hospodářské subjekty, aby svůj zájem 
vyjádřily písemně.  

Or. en

Odůvodnění

Klíčový pozměňovací návrh pro kompromis, pokud jde o sociální a jiné služby, aby se 
předešlo opětovnému začlenění služeb typu B. Je třeba číst ve spojitosti s navrhovaným 
nárůstem prahové hodnoty. 

Pozměňovací návrh 1404
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé, kteří zadali veřejnou 
zakázku na služby uvedené v článku 74, 
zveřejní výsledky zadávacího řízení 
prostřednictvím oznámení o zadání 

(Netýká se českého znění)
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zakázky.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé, kteří zadali veřejnou 
zakázku na služby uvedené v článku 74, 
zveřejní výsledky zadávacího řízení 
prostřednictvím oznámení o zadání 
zakázky.

2. Veřejní zadavatelé, kteří zadali veřejnou 
zakázku na služby uvedené v článku 74, 
zveřejní výsledky zadávacího řízení 
prostřednictvím oznámení o zadání 
zakázky, které obsahuje informace 
uvedené v příloze VI části J, v souladu se 
standardními formuláři.

Or. en

Odůvodnění

Část navrhovaného kompromisu, pokud jde o sociální služby, aby se předešlo nutnosti 
opětovně začlenit služby typu B

Pozměňovací návrh 1406
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Oznámení uvedená v odstavci 2 obsahují 
informace uvedené v příloze VI části I.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1407
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Oznámení uvedená v odstavci 1 obsahují 
informace uvedené v příloze VI části I v 
souladu se standardními formuláři.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise zavede standardní formuláře
uvedené v odstavcích 1 a 2. Tyto prováděcí 
akty se přijímají poradním postupem 
uvedeným v článku 91.

Or. en

Odůvodnění

Část navrhovaného kompromisu, pokud jde o sociální a jiné služby.

Pozměňovací návrh 1409
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze VI 

3. Oznámení uvedené v odstavci 2 
obsahuje informace uvedené v příloze I v 
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částech H a I v souladu se standardními 
formuláři.

souladu se standardním formulářem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu stejné zpravodajky  k čl. 75 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 1411
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1412
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1413
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Sociální služby a jiné zvláštní služby jsou ryze místní povahy a nelze je vzhledem k tomu 
nabízet na přeshraniční bázi. Při zavádění těchto služeb do svých vnitrostátních systémů musí 
veřejní zadavatelé splňovat základní zásady EU ohledně transparentnosti a rovného 
zacházení. Nová ustanovení o oznámení ex ante u sociálních a jiných zvláštních služeb jsou 
příčinou zvýšené byrokratické zátěže, což je pro tuto kategorii služeb nepřiměřené. 

Pozměňovací návrh 1416
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1417
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Oznámení uvedená v odstavci 2 se 
zveřejňují v souladu s článkem 49.
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1418
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Oznámení uvedená v tomto článku se 
zveřejňují v souladu s článkem 49.

Or. en

Odůvodnění

Část navrhovaného kompromisu, pokud jde o sociální a jiné služby, aby se předešlo nutnosti 
opětovně začlenit služby typu B.

Pozměňovací návrh 1420
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Oznámení uvedené v odstavci 2 se 
zveřejní v souladu s článkem 49.

Or. en

Pozměňovací návrh 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Oznámení uvedená v odstavci 2 se 
zveřejňují v souladu s článkem 49.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu stejné zpravodajky k čl. 75 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Oznámení uvedená v odstavci 2 se 
zveřejňují v souladu s článkem 49.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1423
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76 vypouští se
Zásady zadávání zakázek
1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí
plný soulad se zásadami transparentnosti 
a rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.
2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

Or. da

Pozměňovací návrh 1424
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76 vypouští se
Zásady zadávání zakázek
1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti 
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a rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.
2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

Or. nl

Odůvodnění

V mnoha případech jsou sociální služby poskytovány v místním měřítku, bez přeshraničních 
účinků. Nové povinnosti na evropské a vnitrostátní úrovni zapříčiní zbytečnou administrativní 
zátěž pro veřejné zadavatele i poskytovatele služeb. 

Pozměňovací návrh 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76 vypouští se
Zásady zadávání zakázek
1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti 
a rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.
2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
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a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

Or. de

Odůvodnění

Sociální služby jsou ryze místní povahy a nelze je vzhledem k tomu nabízet na přeshraniční 
bázi. Zjednodušení a flexibilita by měly být prvořadé, především v oblasti sociálních a jiných 
zvláštních služeb, a mělo by se zabránit novým byrokratickým překážkám. Pro zajištění 
dodržování zásad transparentnosti a rovného zacházení je vhodné a dostatečné oznámení ex 
post.

Pozměňovací návrh 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76 vypouští se
Zásady zadávání zakázek
1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti 
a rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.
2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

Or. en
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Odůvodnění

Spojeno se znovuzavedením rozlišení mezi službami typu A a B.

Pozměňovací návrh 1427
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1428
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zavedou vnitrostátní 
pravidla pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, s cílem zajistit, 
aby veřejní zadavatelé dodržovali zásady 
transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty. Je v 
kompetenci členských států stanovit 
platná pravidla postupu, pokud tato 
pravidla umožňují veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba číst ve spojitosti s ostatními pozměňovacími návrhy, které navrhují kompromisní 
řešení, pokud jde o sociální a jiné služby, aby se předešlo opětovnému začlenění služeb typu 
B.

Pozměňovací návrh 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zavedou pravidla pro 
zadávání zakázek, které jsou předmětem 
této kapitoly, při zohlednění zásad 
transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty. Tato pravidla 
odrážejí zvláštní povahu daných služeb.

Or. en

Odůvodnění

Bylo třeba objasnit znění článku 76 návrhu.
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Pozměňovací návrh 1431
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti a 
rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní veřejným zadavatelům 
zohlednit zvláštní povahu daných služeb.
Členské státy mohou rovněž stanovit, že se 
veřejní zadavatelé mohou rozhodnout 
omezit účast na postupu zadání veřejné 
zakázky na poskytování sociálních a 
zdravotnických služeb na neziskové 
organizace. V oznámení o zakázce je toto 
pravidlo uvedeno.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 1432
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1433
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé zohledňovali potřebu zajištění 
vysoké kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy rovněž stanoví, že výběr 
poskytovatele služeb nebude uskutečňován 
pouze na základě ceny účtované za 
poskytování služeb, ale že budou 
v souladu s výše uvedeným zohledněna 
kritéria kvality a udržitelnosti sociálních 
služeb. Veřejní zadavatelé mohou také 
odkazovat na kritéria stanovená 
dobrovolným evropským rámcem pro 
zajišťování kvality v sociálních službách. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že se 
veřejní zadavatelé mohou rozhodnout 
omezit účast v zadávacím řízení na 
poskytování sociálních a zdravotních 
služeb na neziskové organizace, pokud to 
vyžadují zvláštní potřeby dané kategorie 
uživatelů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé zohlednili potřebu zajištění 
vysoké kvality, návaznosti, přístupnosti, 
cenové dosažitelnosti, dostupnosti a 
úplnosti služeb, zvláštní potřeby různých 
kategorií uživatelů, včetně 
znevýhodněných a zranitelných skupin, 
účast a posílení možností uživatelů a 
inovace. Členské státy zajistí, že výběr 
poskytovatele služeb se neuskutečňuje
pouze na základě ceny účtované za 
poskytování služeb, ale že zohledňuje výše 
uvedená kritéria kvality a udržitelnosti 
sociálních služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 1435
Rosa Estaràs Ferragut

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souladu se zásadami komplexní a 
individuální péče, vlastní volby, 
návaznosti a kvality péče mohou členské 
státy zavést opatření k zajištění plynulého 
poskytování takových služeb uživatelům 
organizacemi, které je poskytovaly před 
zveřejněním této směrnice, a k přidělení 
zakázek na takové služby po jejím 
zveřejnění. 

Or. es

Pozměňovací návrh 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy a veřejní zadavatelé 
zajistí, aby hospodářské subjekty 
dodržovaly závazky v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
sociální zabezpečení a pracovní 
podmínky, v souladu s právními předpisy 
na úrovni EU a jednotlivých členských 
států, rozhodčím nálezem, kolektivní 
dohodou a smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XI a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí; 
tyto závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 1437
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou stanovit, že 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI musí být poskytovány 
hospodářským subjektem určitého typu. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo případům, kdy by sociální služby byly poskytovány typem společnosti, která 
se zajímá pouze o zisk a nikoli o péči o jednotlivce, by měly členské státy mít možnost stanovit, 
že sociální služby musí být poskytovány určitým typem společnosti. 
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Pozměňovací návrh 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé byli v rámci svých jednání s 
hospodářskými subjekty zcela platebně
schopní a aby předem zajistili vhodné 
prostředky k zajištění proti úvěrovému
riziku hospodářského subjektu.

Or. it

Odůvodnění

Přetrvávající platební neschopnost veřejných orgánů, které jednají se soukromými dodavateli 
prací a poskytovateli služeb, je nadále neudržitelnou situací. Je třeba poskytnout vhodné 
prostředky pro zajištění proti úvěrovému riziku hospodářského subjektu následně po ukončení 
práce, a zaručit tak skutečné provedení platby.  

Pozměňovací návrh 1439
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby byla 
dodržována ustanovení o subdodávkách 
uvedená v článku 71.

Or. de

Pozměňovací návrh 1440
Anna Hedh
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V zakázkách na sociální a jiné zvláštní 
služby uvedené v příloze XVI mohou 
veřejní zadavatelé od hospodářských 
subjektů požadovat, aby do konkrétní 
činnosti znovu investovaly veškerý zisk 
z této činnosti, nebo mohou stanovit, že 
uchazeči mohou být pouze neziskové 
subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit, že veřejní zadavatelé mají právo stanovit požadavky, kterými zajistí, aby 
peníze daňových poplatníků určené na sociální služby byly využívány k tomuto účelu nejen 
v případě vlastních činností, ale také při zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 1441
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy zajistí, aby se 
uplatňovaly důvody k vyloučení stanovené 
v článku 55.

Or. de

Pozměňovací návrh 1442
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Při výběru poskytovatele služeb 
mohou členské státy zvážit využití 
vyhrazených zakázek uvedených v článku 
17.

Or. de

Pozměňovací návrh 1443
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Veřejní zadavatelé mohou určitou 
zakázku vyhradit neziskové organizaci, 
která se zaměřuje na poskytování 
sociálních služeb, za předpokladu, že jsou 
dodrženy základní zásady transparentnosti 
a rovného zacházení.

Or. de

Pozměňovací návrh 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by zveřejnění výsledku veřejné 
soutěže na určitý výkon bránilo 
vymahatelnosti práva nebo bylo v rozporu 
s veřejným zájmem či na újmu 
oprávněným obchodním zájmům 
konkrétního veřejného nebo soukromého 
podniku nebo pokud by bylo na újmu 
poctivé hospodářské soutěži mezi 
poskytovateli služeb, nemusí být tato 

Informace o výsledku veřejné soutěže se 
zveřejní, kromě případů, kdy by toto 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo v rozporu s veřejným zájmem.
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informace zveřejněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 1445
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Název 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

HLAVA IIIa
PRAVIDLA PRO KONCESE NA 
VEŘEJNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
[Další zvláštní ustanovení budou vložena k 
pozdějšímu datu prostřednictvím 
kompromisních pozměňovacích návrhů.]  

Or. de

Odůvodnění

Další zvláštní ustanovení budou vložena v pozdější fázi prostřednictvím kompromisních 
pozměňovacích návrhů.  

Pozměňovací návrh 1446
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Název 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

HLAVA IIIb 
PRAVIDLA PRO KONCESE NA 
VEŘEJNÉ SLUŽBY
Článek (...)
Použitelná pravidla
Ustanovení této směrnice upravující 
koncese na veřejné stavební práce rovněž 
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platí pro koncese na služby. 

Or. de

Odůvodnění

V tomto bodě je nutná diskuse o tom, zda by pravidla upravující koncese na stavební práce a 
služby měla být začleněna do směrnice o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek, 
s cílem zajisit jednotnost právního uspořádání. Podobné uplatňování ustanovení upravující 
koncese na stavební práce nebude vždy možné; to je třeba prodiskutovat.

Další zvláštní ustanovení budou vložena v pozdější fázi prostřednictvím kompromisních 
pozměňovacích návrhů.  

Pozměňovací návrh 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Název 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SPRÁVA PROSAZOVÁNÍ, PODÁVÁNÍ ZPRÁV A 
SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. 

Pozměňovací návrh 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vykazuje-li hospodářský subjekt nebo 
subdodavatel pracující na určité zakázce 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku zakázky, zadavatel tuto 
skutečnost spolu s nezbytnými údaji sdělí 
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orgánům dohledu a správním orgánům 
uvedeným v článcích 84 a 88.

Or. de

Pozměňovací návrh 1449
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli snadno získat informace 
a pomoc týkající se uplatňování tohoto 
článku, a to prostřednictvím orgánů 
dohledu a správních orgánů uvedených 
v článcích 84 a 88.

Or. de

Pozměňovací návrh 1450
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se směrnicí Rady 89/665/EHS 
členské státy zajistí řádné uplatňování této 
směrnice prostřednictvím účinných, 
dostupných a transparentních 
mechanismů doplňujících již existující 
systém přezkoumávání rozhodnutí 
přijatých veřejnými zadavateli.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Začlenění ustanovení o nutnosti správného provádění směrnice do směrnice samotné je 
nadbytečné.  
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Pozměňovací návrh 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se směrnicí Rady 89/665/EHS
členské státy zajistí řádné uplatňování této 
směrnice prostřednictvím účinných, 
dostupných a transparentních 
mechanismů doplňujících již existující 
systém přezkoumávání rozhodnutí 
přijatých veřejnými zadavateli.

1. Aby efektivním způsobem docílily 
správné a účinné provádění, členské státy 
zajistí, aby alespoň úkoly stanovené v 
tomto článku byly vykonávány jedním 
nebo více orgány či strukturami. Oznámí 
Komisi všechny orgány či struktury, 
v jejichž kompetenci tyto úkoly jsou. 

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. 

Pozměňovací návrh 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby uplatňování 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
bylo monitorováno, včetně provádění 
projektů spolufinancovaných Unií, s cílem
odhalovat hrozby finančním zájmům 
Unie. Toto monitorování se použije na 
předcházení, odhalování a náležité 
podávání zpráv o možných případech 
podvodů v souvislosti se zakázkami,
korupce, střetů zájmu a jiných vážných
nesrovnalostí.
Pokud monitorující orgány nebo struktury 
zjistí konkrétní porušení nebo systémové 
problémy, je v jejich pravomoci tyto 
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problémy postoupit vnitrostátním 
auditorským úřadům, soudům, 
tribunálům nebo jiným příslušným 
orgánům či strukturám, jako je veřejný 
ochránce práv, národní parlamenty nebo 
jejich výbory.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. 

Pozměňovací návrh 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Výsledky monitorování podle odstavce 
2 jsou zpřístupněny veřejnosti 
prostřednictvím vhodných informačních 
prostředků. Členské státy zveřejní alespoň 
jednou za dva roky přehled nejčastějších 
důvodů nesprávného provádění nebo 
právní nejistoty, včetně případných 
strukturálních nebo opakovaných 
problémů při uplatňování pravidel, a 
rovněž možných případů podvodu či 
jiného protiprávního jednání. 
Členské státy předají Komisi jednou za 
dva roky obecný přehled jejich 
vnitrostátní udržitelné politiky zadávání 
veřejných zakázek a popíší příslušné
vnitrostátní akční plány a iniciativy a 
jejich uplatňování v praxi, je-li známo.
Rovněž uvedou míru úspěšnosti malých a 
středních podniků při zadávání veřejných
zakázek; v případech, kdy je tato míra z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných
malým a středním podnikům nižší než 50 
%, členské státy uvedou, zda jsou 
uskutečňovány iniciativy na zvýšení této 
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míry úspěšnosti.
Na základě získaných údajů Komise 
pravidelně vydá zprávu o provádění a 
osvědčených postupech těchto politik na 
vnitřním trhu. 

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. 

Pozměňovací návrh 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Jakákoli osoba nebo subjekt nemající 
přístup k postupům přezkumného řízení 
ve smyslu směrnice Rady 89/665/EHS, má 
mít možnost oznámit případná porušení 
této směrnice příslušnému orgánu nebo 
struktuře, kteří náležitě posoudí každou 
dostatečně odůvodněnou stížnost a učiní 
vhodná opatření v souladu s pravomocemi 
a kompetencemi stanovenými 
vnitrostátními právními předpisy. 

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. 

Pozměňovací návrh 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy zajistí, aby pokyny 
ohledně výkladu a provádění právních 
předpisů Unie v oblasti zadávání 
veřejných zakázek byly bezplatně 
dostupné, a napomáhaly tak veřejným 
zadavatelům a hospodářským subjektům 
při správném provádění těchto pravidel.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. 

Pozměňovací návrh 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, členské státy stanoví 
kontaktní místo pro spolupráci s Komisí 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. 

Pozměňovací návrh 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. Veřejní zadavatelé uchovávají, alespoň 
po dobu trvání zakázky, úplné znění všech 
uzavřených smluv na zakázky s hodnotou 
větší nebo rovnou
(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.
 Přístup k těmto smlouvám poskytnou v 
souladu s danými platnými pravidly pro 
přístup k dokumentům a ochraně údajů. 

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. 

Pozměňovací návrh 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83a
Rejstřík nedodržení

1. Pokud hospodářský subjekt porušuje 
podmínky stanovené ve smlouvě, 
především v oblasti sociální ochrany a 
ochrany zaměstnanosti, pracovních 
podmínek a subdodavatelů, bude zapsán 
do rejstříku nedodržení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek.
2. Rejstřík nedodržení je zpracováván a 
pravidelně aktualizován orgány dohledu a 
správními orgány uvedenými v článcích 
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84 a 88. Veřejní zadavatelé mají právo a 
povinnost před udělením veřejné zakázky 
do rejstříku nahlížet. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Článek 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83a
Rejstřík nedodržení
Pokud hospodářský subjekt porušuje 
podmínky stanovené ve smlouvě, 
především v oblasti sociální ochrany 
a ochrany zaměstnanosti, pracovních 
podmínek a subdodavatelů, bude zapsán 
do rejstříku nedodržení. Zápis do rejstříku 
nedodržení je důvodem k vyloučení.

Or. de

Pozměňovací návrh 1460
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84 vypouští se
Veřejný dohled
1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.
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Dohled se vztahuje na všechny veřejné 
zadavatele.
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění jsou uspořádány tak, aby 
nedocházelo ke střetům zájmů. Systém 
veřejného dohledu je průhledný. Za tímto 
účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány. 
Výroční zpráva obsahuje následující 
údaje:
(a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
(b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
s podporou inovací;
(c) informace o dohledu a krocích 
učiněných v návaznosti na porušení 
pravidel pro zadávání zakázek, jež mají 
dopad na rozpočet Unie, v souladu s 
odstavci 3 až 5 tohoto článku;
(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:
(a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů veřejných 
zadavatelů a zejména ústředních 
nákupních subjektů,
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(b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných 
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;
(c) vydávání stanovisek z vlastního 
podnětu a pokynů k otázkám obecného 
zájmu souvisejícím s výkladem a 
uplatňováním pravidel zadávání veřejných 
zakázek, k opakujícím se otázkám a 
k systémovým problémům souvisejícím 
s uplatňováním pravidel zadávání 
veřejných zakázek, ve světle ustanovení 
této směrnice a příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie; 
(d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci k 
zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;
(e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy;
(f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným veřejným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel;
(g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
podává zprávy Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům o všech porušeních 
unijních postupů zadávání zakázek, pokud 
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se týkají zakázek, které jsou přímo nebo 
nepřímo financovány Evropskou unií. 
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo podle 
systému zavedeného na základě směrnice 
89/665/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může od orgánu dohledu žádat, 
aby analyzoval údajná porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek 
týkající se projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Unie. Komise může orgán 
dohledu pověřit, aby sledoval vývoj jistých 
případů a zajistil, aby příslušné 
vnitrostátní orgány, které budou povinny 
jednat dle jeho instrukcí, vyvodily z 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
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veřejných zakázek, jež se týkají 
spolufinancovaných projektů, 
odpovídající důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí veřejných zadavatelů jsou v 
souladu s touto směrnicí a zásadami 
Smlouvy, nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu 
podle odstavce 4, ponechá si zároveň 
právo zasáhnout v souladu s 
pravomocemi, které jí byly svěřeny 
Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předají 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv na zakázky 
s hodnotou větší nebo rovnou
(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.
7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným v 
odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.
Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.
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Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 
nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu v souladu s odstavci 1 
až 7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Tyto články dávají vznik zbytečné administrativní zátěži. Organizace vlastní vnitřní správy je 
záležitostí členských států. Členské státy se mohou rozhodnout vytvořit orgán dohledu (článek 
84) bez evropských pravidel. Článek 84 je v rozporu se zásadou subsidiarity. 

Pozměňovací návrh 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84 vypouští se
Veřejný dohled
1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.
Dohled se vztahuje na všechny veřejné 
zadavatele.
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění jsou uspořádány tak, aby 
nedocházelo ke střetům zájmů. Systém 
veřejného dohledu je průhledný. Za tímto 
účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány. 
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Výroční zpráva obsahuje následující 
údaje:
(a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
(b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
s podporou inovací;
(c) informace o dohledu a krocích 
učiněných v návaznosti na porušení 
pravidel pro zadávání zakázek, jež mají 
dopad na rozpočet Unie, v souladu s 
odstavci 3 až 5 tohoto článku;
(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:
(a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů veřejných 
zadavatelů a zejména ústředních 
nákupních subjektů,
(b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných 
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;
(c) vydávání stanovisek z vlastního 
podnětu a pokynů k otázkám obecného 
zájmu souvisejícím s výkladem a 
uplatňováním pravidel zadávání veřejných 
zakázek, k opakujícím se otázkám a 
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k systémovým problémům souvisejícím 
s uplatňováním pravidel zadávání 
veřejných zakázek, ve světle ustanovení 
této směrnice a příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie; 
(d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci k 
zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;
(e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy;
(f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným veřejným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel;
(g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
podává zprávy Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům o všech porušeních 
unijních postupů zadávání zakázek, pokud 
se týkají zakázek, které jsou přímo nebo 
nepřímo financovány Evropskou unií. 
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo podle 
systému zavedeného na základě směrnice 
89/665/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
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rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může od orgánu dohledu žádat, 
aby analyzoval údajná porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek 
týkající se projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Unie. Komise může orgán 
dohledu pověřit, aby sledoval vývoj jistých 
případů a zajistil, aby příslušné 
vnitrostátní orgány, které budou povinny 
jednat dle jeho instrukcí, vyvodily z 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, jež se týkají 
spolufinancovaných projektů, 
odpovídající důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí veřejných zadavatelů jsou v 
souladu s touto směrnicí a zásadami 
Smlouvy, nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
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rozhodne o svěření konkrétního případu 
podle odstavce 4, ponechá si zároveň 
právo zasáhnout v souladu s 
pravomocemi, které jí byly svěřeny 
Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předají 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv na zakázky 
s hodnotou větší nebo rovnou
(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.
7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným v 
odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.
Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.
Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 
nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu v souladu s odstavci 1 
až 7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.
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Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře. Tento PN zcela zrušuje článek 84 o veřejném dohledu. 
Pověření jediného vnitrostátního orgánu dohledu v každém členském státě by bylo porušením 
zásady subsidiarity a členské státy s přenesenou správní mocí či federálními strukturami by 
jej nebyly schopny provést. 

Pozměňovací návrh 1462
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.

vypouští se

Dohled se vztahuje na všechny veřejné 
zadavatele.

2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění jsou uspořádány tak, aby 
nedocházelo ke střetům zájmů. Systém 
veřejného dohledu je průhledný. Za tímto 
účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány. 

Výroční zpráva obsahuje následující 
údaje:

(a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;

(b) celkový přehled o provádění udržitelné 



AM\908760CS.doc 69/162 PE492.869v01-00

CS

politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
s podporou inovací;

(c) informace o dohledu a krocích 
učiněných v návaznosti na porušení 
pravidel pro zadávání zakázek, jež mají 
dopad na rozpočet Unie, v souladu s 
odstavci 3 až 5 tohoto článku;

(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie.

3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:

(a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů veřejných 
zadavatelů a zejména ústředních 
nákupních subjektů,

(b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných 
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;

(c) vydávání stanovisek z vlastního 
podnětu a pokynů k otázkám obecného 
zájmu souvisejícím s výkladem a 
uplatňováním pravidel zadávání veřejných 
zakázek, k opakujícím se otázkám a 
k systémovým problémům souvisejícím 
s uplatňováním pravidel zadávání 
veřejných zakázek, ve světle ustanovení 
této směrnice a příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie;
(d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci k 
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zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;
(e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy;
(f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným veřejným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel;
(g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
podává zprávy Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům o všech porušeních 
unijních postupů zadávání zakázek, pokud 
se týkají zakázek, které jsou přímo nebo 
nepřímo financovány Evropskou unií. 
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo podle 
systému zavedeného na základě směrnice 
89/665/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s
členskými státy, působí orgán dohledu 
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jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může od orgánu dohledu žádat, 
aby analyzoval údajná porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek 
týkající se projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Unie. Komise může orgán 
dohledu pověřit, aby sledoval vývoj jistých 
případů a zajistil, aby příslušné 
vnitrostátní orgány, které budou povinny 
jednat dle jeho instrukcí, vyvodily z 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, jež se týkají 
spolufinancovaných projektů, 
odpovídající důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí veřejných zadavatelů jsou v 
souladu s touto směrnicí a zásadami 
Smlouvy, nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu 
podle odstavce 4, ponechá si zároveň 
právo zasáhnout v souladu s 
pravomocemi, které jí byly svěřeny 
Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předají 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
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znění všech uzavřených smluv na zakázky 
s hodnotou větší nebo rovnou
(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.
7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným v 
odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.
Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.
Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 
nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu v souladu s odstavci 1 
až 7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.

Or. nl

Odůvodnění

Požadavek zřídit vnitrostátní orgány dohledu a předávat jim úplné znění veškerých 
uzavřených smluv je jasně v rozporu se zásadou subsidiarity. Je třeba více důvěřovat v 
demokratický dohled nad veřejnými zadavateli. Tato pravidla by navíc znamenala větší 
administrativní zátěž pro veřejné zadavatele. 
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Pozměňovací návrh 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84 vypouští se
Veřejný dohled
1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.
Dohled se vztahuje na všechny veřejné 
zadavatele.
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění jsou uspořádány tak, aby 
nedocházelo ke střetům zájmů. Systém 
veřejného dohledu je průhledný. Za tímto 
účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány. 
Výroční zpráva obsahuje následující 
údaje:
(a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
(b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
s podporou inovací;
(c) informace o dohledu a krocích 
učiněných v návaznosti na porušení 
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pravidel pro zadávání zakázek, jež mají 
dopad na rozpočet Unie, v souladu s 
odstavci 3 až 5 tohoto článku;
(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:
(a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů veřejných 
zadavatelů a zejména ústředních 
nákupních subjektů,
(b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných 
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;
(c) vydávání stanovisek z vlastního 
podnětu a pokynů k otázkám obecného 
zájmu souvisejícím s výkladem a 
uplatňováním pravidel zadávání veřejných 
zakázek, k opakujícím se otázkám a 
k systémovým problémům souvisejícím 
s uplatňováním pravidel zadávání 
veřejných zakázek, ve světle ustanovení 
této směrnice a příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie; 
(d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci k 
zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;
(e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy;
(f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
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veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným veřejným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel;
(g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
podává zprávy Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům o všech porušeních 
unijních postupů zadávání zakázek, pokud 
se týkají zakázek, které jsou přímo nebo 
nepřímo financovány Evropskou unií. 
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo podle 
systému zavedeného na základě směrnice 
89/665/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
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kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může od orgánu dohledu žádat, 
aby analyzoval údajná porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek 
týkající se projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Unie. Komise může orgán 
dohledu pověřit, aby sledoval vývoj jistých 
případů a zajistil, aby příslušné 
vnitrostátní orgány, které budou povinny 
jednat dle jeho instrukcí, vyvodily z 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, jež se týkají 
spolufinancovaných projektů, 
odpovídající důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí veřejných zadavatelů jsou v 
souladu s touto směrnicí a zásadami 
Smlouvy, nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu 
podle odstavce 4, ponechá si zároveň 
právo zasáhnout v souladu s 
pravomocemi, které jí byly svěřeny 
Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předají 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv na zakázky 
s hodnotou větší nebo rovnou
(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.
7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 



AM\908760CS.doc 77/162 PE492.869v01-00

CS

a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným v 
odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.
Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.
Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 
nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu v souladu s odstavci 1 
až 7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení podstatně zvýší administrativní zátěž pro členské státy. Kromě toho bude 
mít vliv na vnitřní organizaci správy členských států. Rozhodnutí o činnostech, které se zahájí 
s cílem zajistit správné provádění směrnice, i o příslušných orgánech, by mělo být ponecháno 
v pravomoci členských států. 

Pozměňovací návrh 1464
Peter Simon

Návrh směrnice
Článek 84
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.

vypouští se

Dohled se vztahuje na všechny veřejné 
zadavatele.
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění jsou uspořádány tak, aby 
nedocházelo ke střetům zájmů. Systém 
veřejného dohledu je průhledný. Za tímto 
účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány.
Výroční zpráva obsahuje následující 
údaje:
(a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
(b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
s podporou inovací;
(c) informace o dohledu a krocích 
učiněných v návaznosti na porušení 
pravidel pro zadávání zakázek, jež mají 
dopad na rozpočet Unie, v souladu s 
odstavci 3 až 5 tohoto článku;

(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
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spolufinancovaných z rozpočtu Unie.

3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:

(a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů veřejných 
zadavatelů a zejména ústředních 
nákupních subjektů,
(b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných 
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;
(c) vydávání stanovisek z vlastního 
podnětu a pokynů k otázkám obecného 
zájmu souvisejícím s výkladem a 
uplatňováním pravidel zadávání veřejných 
zakázek, k opakujícím se otázkám a 
k systémovým problémům souvisejícím 
s uplatňováním pravidel zadávání 
veřejných zakázek, ve světle ustanovení 
této směrnice a příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie;

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

(e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy;
(f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným veřejným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel;
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(g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
podává zprávy Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům o všech porušeních 
unijních postupů zadávání zakázek, pokud 
se týkají zakázek, které jsou přímo nebo 
nepřímo financovány Evropskou unií.
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo podle 
systému zavedeného na základě směrnice 
89/665/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
5. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
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Komisí. 
Komise může od orgánu dohledu žádat, 
aby analyzoval údajná porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek 
týkající se projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Unie. Komise může orgán 
dohledu pověřit, aby sledoval vývoj jistých 
případů a zajistil, aby příslušné 
vnitrostátní orgány, které budou povinny 
jednat dle jeho instrukcí, vyvodily z 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, jež se týkají 
spolufinancovaných projektů, 
odpovídající důsledky.
6. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí veřejných zadavatelů jsou v 
souladu s touto směrnicí a zásadami 
Smlouvy, nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu 
podle odstavce 4, ponechá si zároveň 
právo zasáhnout v souladu s 
pravomocemi, které jí byly svěřeny 
Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předají 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv na zakázky 
s hodnotou větší nebo rovnou
(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.
7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným v 
odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
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zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.
Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.
Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 
nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu v souladu s odstavci 1 
až 7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 1465
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84 vypouští se
Veřejný dohled
1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.
Dohled se vztahuje na všechny veřejné 
zadavatele.
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění jsou uspořádány tak, aby 
nedocházelo ke střetům zájmů. Systém 
veřejného dohledu je průhledný. Za tímto 
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účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány. 
Výroční zpráva obsahuje následující 
údaje:
(a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
(b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, nebo 
s podporou inovací;
(c) informace o dohledu a krocích 
učiněných v návaznosti na porušení 
pravidel pro zadávání zakázek, jež mají 
dopad na rozpočet Unie, v souladu s 
odstavci 3 až 5 tohoto článku;
(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:
(a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů veřejných 
zadavatelů a zejména ústředních 
nákupních subjektů,
(b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných 
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;
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(c) vydávání stanovisek z vlastního 
podnětu a pokynů k otázkám obecného 
zájmu souvisejícím s výkladem a 
uplatňováním pravidel zadávání veřejných 
zakázek, k opakujícím se otázkám a 
k systémovým problémům souvisejícím 
s uplatňováním pravidel zadávání 
veřejných zakázek, ve světle ustanovení 
této směrnice a příslušné judikatury 
Soudního dvora Evropské unie; 
(d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci k 
zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;
(e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy;
(f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným veřejným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel;
(g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
podává zprávy Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům o všech porušeních 
unijních postupů zadávání zakázek, pokud 
se týkají zakázek, které jsou přímo nebo 
nepřímo financovány Evropskou unií. 
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo podle 
systému zavedeného na základě směrnice 
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89/665/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může od orgánu dohledu žádat, 
aby analyzoval údajná porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek 
týkající se projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Unie. Komise může orgán 
dohledu pověřit, aby sledoval vývoj jistých 
případů a zajistil, aby příslušné 
vnitrostátní orgány, které budou povinny 
jednat dle jeho instrukcí, vyvodily z 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, jež se týkají 
spolufinancovaných projektů, 
odpovídající důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí veřejných zadavatelů jsou v 
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souladu s touto směrnicí a zásadami 
Smlouvy, nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu 
podle odstavce 4, ponechá si zároveň 
právo zasáhnout v souladu s 
pravomocemi, které jí byly svěřeny 
Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předají 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv na zakázky 
s hodnotou větší nebo rovnou
(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.
7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným v 
odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.
Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.
Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 
nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu v souladu s odstavci 1 
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až 7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Pověření jediného vnitrostátního orgánu dohledu v každém členském státě by bylo porušením 
zásady subsidiarity a členské státy s přenesenou správní mocí či federálními strukturami by 
jej nebyly schopny provést. 

Pozměňovací návrh 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.

1. Členské státy zajistí dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.

1. Členské státy zajistí správné provádění 
a demokratický dohled nad prováděním 
této směrnice z účetního a právního 
hlediska. Členské státy se mohou 
rozhodnout, zda chtějí jmenovat jediný 
nezávislý orgán pro dohled a koordinaci,
nebo zda chtějí přenechat tento dohled 
stávajícím orgánům dohledu, které již 
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vykonávají demokratický dohled nad 
veřejnými zadavateli z účetního a 
právního hlediska. 
Pokud se členský stát rozhodne jediný 
nezávislý orgán pro dohled nejmenovat, 
členské státy zajistí, aby:   
(a) městské rady, regionální parlamenty a 
vnitrostátní parlamenty byly plně 
vybaveny pro účely dohledu a výkonu 
demokratické kontroly nad veřejnými 
zadavateli; 
(b) auditoři odpovědní za provádění 
auditu u místních, regionálních a 
vnitrostátních orgánů byli plně vybaveni 
pro účely dohledu nad veřejnými 
zadavateli a provádění jejich auditu; 
(c) soudy byly plně vybaveny pro účely 
výkonu právního dohledu nad veřejnými 
zadavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.

1. Členské státy jmenují nezávislý orgán 
zodpovědný za dohled nad prováděním a 
jeho koordinaci (dále jen „orgán dohledu“). 
Členské státy o tomto jmenování informují 
Komisi.

Or. de

Pozměňovací návrh 1469
Toine Manders
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Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“) v případech, kdy takový 
nezávislý orgán ještě neexistuje. Členské 
státy o tomto jmenování informují Komisi.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1470
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním a jeho koordinaci (dále jen 
„orgán dohledu“). Členské státy o tomto 
jmenování informují Komisi.

1. Členské státy zajistí, aby byly 
uplatňovány mechanismy dohledu nad 
prováděním a jeho koordinace. Vládní 
struktura členských států se složenou 
nebo decentralizovanou správní 
strukturou bude ve všech případech 
respektována. Členské státy jmenují
orgány, které nejlépe vyhovují jejich 
správní struktuře. 

Or. es

Pozměňovací návrh 1471
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) statistika a přehled využívání 
vyjednávacího řízení bez předchozího 
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zveřejnění uvedeného v článku 30, včetně
seznamu hospodářských subjektů, kterým
byla udělena tímto postupem veřejná 
zakázka a důvody, proč byl tento postup
použit;

Or. en

Pozměňovací návrh 1472
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie.

(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie, jakož 
i o výsledku postoupení příslušnému 
správnímu, právo prosazujícímu či 
soudnímu orgánu, je-li to možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1473
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie.

(d) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně porušení týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. Tyto 
údaje se třídí podle společného souboru 
proměnných a metodiky, aby bylo možné 
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vytvářet sdružené databáze veřejných 
zakázek a statistiky na úrovni EU, a 
umožnit tak vědecké srovnání mezi 
postupy zadávání veřjných zakázek 
různých členských států Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu zodpovídá za následující 
úkoly:

3. Příslušné orgány zodpovídají za 
následující úkoly:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1475
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu zodpovídá za následující 
úkoly:

3. Mechanismy dohledu musí zajistit, aby 
byly vykonány následující úkoly: 

Or. es

Pozměňovací návrh 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

(a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů veřejných zadavatelů 
a zejména ústředních nákupních subjektů,

(a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a pravidel 
v oblasti sociální ochrany a ochrany 
v oblasti zaměstnanosti a pracovních 
podmínek ze strany hospodářského 
subjektu, jemuž je zakázka svěřena, a jeho 
subdodavatelů a s tím souvisejících 
postupů veřejných zadavatelů a zejména 
ústředních nákupních subjektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 1477
Monica Luisa Macovei

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) za spolupráce s orgány prosazujícími 
právo vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci k 
zabránění, odhalení a řádnému oznamování 
případů podvodu, korupce, střetů zájmu a 
jiných vážných porušení pravidel; patří 
sem rovněž mapování rizik, které zjišťuje 
zranitelné pozice u veřejných zadavatelů, 
jakož i interních a externích kontrolních 
orgánů, činnosti zahrnuté v postupech při 
zadávání veřejných zakázek, kde byla 
zjištěna rizika a zranitelná odvětví a/nebo 
projekty. Systémy varování a mapování 
rizik by měly být pravidelně 
aktualizovány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1478
Monica Luisa Macovei
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Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) zavádění postupů pro podávání zpráv 
o závažných nesrovnalostech, které rovněž 
zajišťují ochranu anonymity informátora; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1479
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) zřízení a používání ucelených 
systémů varování umožňujících reakci za 
účelem:
(i) odhalovat a předcházet uzavírání 
smluv, které představují riziko 
napomáhání monopolistickým a 
oligopolistickým strukturám a trhům;
(ii) fakticky a účinně se vyhýbat veřejným 
zakázkám a postupům, které podrývají 
možnosti malých a středních podniků i 
místních firem zúčastnit se a získat 
zakázku;
(iii) předcházet vyloučení práva 
koncových uživatelů na možnost volby 
a na vyjádření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1480
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) shromažďování údajů o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů
a dalších závažných porušení pravidel, 
jakož i o následných krocích příslušných 
správních, právo prosazujících či 
soudních orgánů, je-li to možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 1481
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dc) ve spolupráci s orgány prosazujícími 
právo zajišťování specializovaného 
školení veřejných zadavatelů a úředníků 
interních kontrolních orgánů o zjišťování 
podvodů, korupce, střetů zájmů a dalších 
závažných porušení,

Or. en

Pozměňovací návrh 1482
Monica Luisa Macovei

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dd) zajišťování zveřejnění pravidelně 
aktualizovaných seznamů hospodářských 
subjektů vyřazených z účasti na veřejné 
zakázce z důvodů uvedených v čl. 55, odst. 
1, 2 a 3;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1483
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) zaručením práva organizací občanské 
společnosti dohlížet a jménem osob s 
omezenou právní či jinou způsobilostí 
podávat zprávy o tom, že kvalita služeb a 
zboží poskytovaných osobám s omezenou 
právní či jinou způsobilostí je v souladu se 
základními právy EU a technickými 
specifikacemi a kritérii pro přidělení, 
jak je definuje smlouva, a v souladu 
s požadavky týkajícími se uspokojování 
specifických potřeb každé uživatelské 
kategorie.  

Or. en

Pozměňovací návrh 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) zhodnocení zpráv odeslaných 
veřejnými subjekty, které zamýšlí použít 
vyjednávací řízení bez zveřejnění;

Or. it

Pozměňovací návrh 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) správa oficiálního rejstříku 
nedodržení uvedeného v článku 73a.

Or. en

Pozměňovací návrh 1486
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) pomoc zadavatelským agenturám a 
orgánům při zavádění vnitřních 
informačních postupů pro personál s
cílem zajistit, aby:  
- každý pracovník (včetně dočasných a 
smluvních zaměstnanců, stážistů a 
konzultantů), který v dobré víře oznámí 
jakékoli hmotně poškozující protiprávní 
jednání, byl chráněn před jakoukoli 
formou odvety, obtěžování nebo 
záškodnické činnosti;
- informátoři byli utajeni, pokud výslovně
neumožní své odhalení
- byly k dispozici vhodné mechanismy pro 
odhalování informací, jako jsou linky
pomoci a internetové formuláře
- informátor, který se stal terčem odvety, 
měl právo na spravedlivé slyšení před 
nestranným fórem a plné odškodnění; aby 
těm, kteří provedou odvetu, byly uloženy 
náležité sankce
- odhalení byla náležitě vyšetřena a byla
zjednána (příslušná) náprava a aby
informátoři měli možnost se těchto
postupů účastnit
- řídící pracovníci museli dokázat, že
jakékoli kroky učiněné proti
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informátorovi byly vedeny jinými důvody
než informátorstvím
- se ochrana vztahovala i na nepřesná
oznámení učiněná v dobré víře; aby se 
ochrana nevztahovala na oznámení, u 
nichž se prokáže, že byla učiněna se zlým 
úmyslem
- řídící pracovníci a zaměstnanci byli 
náležitě školeni v otázkách práv, politik a
postupů týkajících se informátorů
- politiky týkající se informátorů byly 
pravidelně sledovány a hodnoceny 
nezávislými orgány
- bylo chráněno externí informování 
volených zástupců, nevládních organizací, 
médií či jiných příslušných subjektů, 
pokud selžou vnitřní postupy nebo pokud
nejsou zavedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt
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Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.

Příslušné orgány mohou požadovat u 
soudu věcně příslušného podle 
vnitrostátního práva přezkum rozhodnutí 
veřejných zadavatelů, pokud v průběhu 
vlastního sledování a právního poradenství 
zjistily porušení pravidel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1489
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.

Členské státy udělí orgánům dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí veřejných zadavatelů, pokud 
v průběhu vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.

Or. es

Pozměňovací návrh 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s členskými 
státy, působí orgán dohledu jako zvláštní 

4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s členskými 
státy, působí příslušné orgány jako 
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kontaktní místo pro Komisi při sledování 
uplatňování práva Unie a plnění rozpočtu 
Unie na základě článku 17 Smlouvy o 
Evropské unii a článku 317 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Informuje 
Komisi o každém porušení této směrnice v 
zadávacích řízeních na zakázky, které jsou 
přímo nebo nepřímo financovány Unií.

zvláštní kontaktní místo pro Komisi při 
sledování uplatňování práva Unie a plnění 
rozpočtu Unie na základě článku 17 
Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může od orgánu dohledu žádat, 
aby analyzoval údajná porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek 

vypouští se
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týkající se projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Unie. Komise může orgán 
dohledu pověřit, aby sledoval vývoj jistých 
případů a zajistil, aby příslušné 
vnitrostátní orgány, které budou povinny 
jednat dle jeho instrukcí, vyvodily z 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, jež se týkají 
spolufinancovaných projektů, 
odpovídající důsledky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Šetření a vymáhání, které provádí orgán 
dohledu, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
veřejných zadavatelů jsou v souladu s touto 
směrnicí a zásadami Smlouvy, nenahrazují 
ani neovlivňují institucionální úlohu 
Komise jako strážkyně Smlouvy. Jestliže 
Komise rozhodne o svěření konkrétního 
případu podle odstavce 4, ponechá si 
zároveň právo zasáhnout v souladu s 
pravomocemi, které jí byly svěřeny 
Smlouvou.

5. Šetření a vymáhání, které provádí 
příslušné orgány, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí veřejných zadavatelů jsou v 
souladu s touto směrnicí a zásadami 
Smlouvy, nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu 
podle odstavce 4, ponechá si zároveň právo 
zasáhnout v souladu s pravomocemi, které 
jí byly svěřeny Smlouvou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veřejní zadavatelé předají 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv na zakázky 
s hodnotou větší nebo rovnou

vypouští se

(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek na plošné zveřejnění by znamenal, že některé zakázky jsou zveřejňovány do 
nejmenších podrobností postupu, takže know-how (obchodní tajemství), která obsahují, by 
byla k dispozici třetím stranám, které nemusí dodržovat zásady důvěrnosti informací. To by 
však nebylo v zájmu transparentnosti, jelikož postup udělování je ukončen přidělením 
zakázky. 

Pozměňovací návrh 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veřejní zadavatelé předají 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv na zakázky 
s hodnotou větší nebo rovnou

6. Veřejní zadavatelé předají příslušným 
orgánům úplné znění všech uzavřených 
smluv na zakázky s hodnotou větší nebo 
rovnou

Or. fr

Pozměňovací návrh 1496
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 6 – písm. a



PE492.869v01-00 102/162 AM\908760CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;

(a) 800 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1497
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;

(a) 250 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1498
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.

(b) 5 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1499
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 6 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.

(b) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným 
smlouvám o zakázkách uvedeným v 
odstavci 6. Přístup k některým částem 
smluv může být odmítnut, pokud by jejich 
zveřejnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.

vypouští se

Přístup k částem, které lze zveřejnit, bude 
poskytnut v přiměřené lhůtě, nejpozději 
však 45 dnů od data žádosti.
Žadatel, který podává žádost o přístup ke 
smlouvě, nemusí prokazovat přímý ani 
nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno tyto informace zveřejnit.

Or. de
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Odůvodnění

Stávající právo na nahlížení do složek v se sporných postupech udělení zakázky a dodatečné 
požadavky v rámci již rozsáhlé svobody podle právních předpisů pro oblast informací jsou 
zcela přiměřené. 

Pozměňovací návrh 1501
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným smlouvám 
o zakázkách uvedeným v odstavci 6. 
Přístup k některým částem smluv může být 
odmítnut, pokud by jejich zveřejnění 
bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo 
jinak v rozporu s veřejným zájmem, bylo 
na újmu oprávněným obchodním zájmům 
veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu spravedlivé hospodářské 
soutěži mezi nimi.

7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě žádosti 
bezplatný, neomezený a plný přímý přístup 
k uzavřeným smlouvám o zakázkách 
uvedeným v odstavci 6. Přístup k některým 
částem smluv může být odmítnut pouze v 
případech, kdy by jejich zveřejnění bránilo 
vymahatelnosti práva nebo bylo jinak 
v rozporu s veřejným zájmem, bylo na 
újmu oprávněným obchodním zájmům 
veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu spravedlivé hospodářské 
soutěži mezi nimi. Rozhodnutí zamítnout 
přístup k určitým částem veřejných 
zakázek z těchto důvodů by mělo být řádně 
odůvodněno a zveřejněno. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 7 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným smlouvám 
o zakázkách uvedeným v odstavci 6. 
Přístup k některým částem smluv může být 
odmítnut, pokud by jejich zveřejnění 
bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo 
jinak v rozporu s veřejným zájmem, bylo 
na újmu oprávněným obchodním zájmům 
veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu spravedlivé hospodářské 
soutěži mezi nimi.

7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytnou příslušné orgány na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným smlouvám 
o zakázkách uvedeným v odstavci 6. 
Přístup k některým částem smluv může být 
odmítnut, pokud by jejich zveřejnění 
bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo 
jinak v rozporu s veřejným zájmem, bylo 
na újmu oprávněným obchodním zájmům 
veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu spravedlivé hospodářské 
soutěži mezi nimi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1503
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právním předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
poskytne orgán dohledu na základě 
písemné žádosti bezplatný, neomezený a 
plný přímý přístup k uzavřeným smlouvám 
o zakázkách uvedeným v odstavci 6. 
Přístup k některým částem smluv může být 
odmítnut, pokud by jejich zveřejnění 
bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo 
jinak v rozporu s veřejným zájmem, bylo 
na újmu oprávněným obchodním zájmům 
veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 

7. Aniž by bylo dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím, a v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a právními předpisy EU o ochraně údajů 
orgán dohledu soustředí a umožní
veřejnosti bezplatný, neomezený a plný 
přímý přístup k veškeré dokumentaci
vztahující se k jakýmkoli postupům 
nabídkového řízení. Zveřejněny jsou 
rovněž konkrétní dokumenty v rámci 
řízení, jako jsou smlouvy, jejich změny a 
audity týkající se veškerých uzavřených 
smluv. Přístup k některým částem těchto 
informací může být odepřen, pokud by 
jejich zveřejnění bránilo vymahatelnosti 
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bylo na újmu spravedlivé hospodářské 
soutěži mezi nimi.

práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, bylo na újmu oprávněným 
obchodním zájmům veřejných nebo 
soukromých hospodářských subjektů nebo 
pokud by bylo na újmu spravedlivé 
hospodářské soutěži mezi nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu v souladu s odstavci 1 až 
7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené v 
odstavci 2.

8. Přehled všech činností prováděných 
příslušnými orgány v souladu s odstavci 1 
až 7 je obsažen ve výroční zprávě uvedené 
v odstavci 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 85 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních Individuální podávání zpráv

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1506
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každou smlouvu nebo rámcovou 
dohodu a pokaždé, když je zaveden 
dynamický nákupní systém, vypracují 
veřejní zadavatelé písemnou zprávu, která 
zahrnuje nejméně tyto informace:

Pro každou zakázku překračující 
prahovou hodnotu, ať už se jedná o 
smlouvu nebo rámcovou dohodu, nebo
pokaždé, když je zaveden dynamický 
nákupní systém, vypracují veřejní 
zadavatelé písemnou zprávu, která 
zahrnuje nejméně tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) jména úspěšných zájemců nebo 
uchazečů a důvody pro jejich výběr;

(b) případně výsledky kvalitativního 
výběru a / nebo snížení počtu podle 
článků 64 a 65, konkrétně:
(i) jména vybraných zájemců nebo 
uchazečů a důvody pro jejich výběr;

(ii) jména odmítnutých zájemců nebo 
uchazečů a důvody jejich odmítnutí;

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) jména odmítnutých zájemců nebo 
uchazečů a důvody jejich odmítnutí;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). Znění tohoto pododstavce bylo 
přeneseno do pododstavce b). 

Pozměňovací návrh 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) jméno úspěšného uchazeče a důvody, 
proč byla jeho nabídka vybrána, a je-li to 
známo, podíl zakázky nebo rámcové 
dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí 
zadat třetím osobám;

(e) jméno úspěšného uchazeče a důvody, 
proč byla jeho nabídka vybrána;

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). Komisí navrhovaný požadavek v 
původním pododstavci (d) ohledně informací o procentuální hodnotě subdodávek by přidal 
zbytečnou admnistrativní zátěž a tato hodnota by často byla pro hlavního dodavatele / 
uchazeče obtížně předem zjistitelná (a proto obtížně sdělitelná veřejnému zadavateli). 

Pozměňovací návrh 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) jméno úspěšného uchazeče a důvody, (e) jméno úspěšného uchazeče a důvody, 
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proč byla jeho nabídka vybrána, a je-li to 
známo, podíl zakázky nebo rámcové 
dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí 
zadat třetím osobám;

proč byla jeho nabídka vybrána, a je-li to 
známo, podíl zakázky nebo rámcové 
dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí 
zadat třetím osobám, a informace o 
subdodavatelích, včetně jejich jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců;

Or. de

Pozměňovací návrh 1511
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) u soutěžního dialogu okolnosti 
uvedené v článku XX, které odůvodňují 
použití tohoto postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) případně zjištěné střety zájmů a 
následně přijatá opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé se mohou držet 
oznámení o zadání zakázky do té míry, ve
které toho oznámení vypracované podle
článku 48 obsahuje informace 
požadované v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1514
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve
všech zadávacích řízeních bez ohledu na
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty a interních úvah, přípravy 
nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázek.

Veřejní zadavatelé přijmou vhodná 
opatření pro dokumentování průběhu
zadávacích řízení prováděných 
elektronickými prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve 
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všech zadávacích řízeních bez ohledu na 
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty a interních úvah, přípravy 
nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázek.

všech zadávacích řízeních bez ohledu na 
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem zajistí, aby 
měli k dispozici dostatečnou dokumentaci 
pro zdůvodňování rozhodnutí učiněných 
během všech fází zadávacího řízení, jako 
je dokumentace týkající se komunikace 
s hospodářskými subjekty a interních úvah, 
přípravy nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázek.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1516
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve
všech zadávacích řízeních bez ohledu na 
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty a interních úvah, přípravy 
nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázek.

Veřejní zadavatelé přijímají vhodné kroky 
pro dokumentaci postupu v zadávacích 
řízeních vedených elektronickými 
prostředky.

Or. nl

Odůvodnění

Spíše než navrhovaná opatření by měl být upřednostněn systém podávání zpráv uvedený v 
článku 43 směrnice 1004/18/ES. Nová pravidla by navíc zapříčinila zvýšenou administrativní 
zátěž. 
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Pozměňovací návrh 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve 
všech zadávacích řízeních bez ohledu na 
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty a interních úvah, přípravy 
nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázek.

Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve 
všech zadávacích řízeních bez ohledu na 
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty, přípravy nabídek, případného 
dialogu nebo vyjednávání, výběru a zadání 
zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1518
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve 
všech zadávacích řízeních bez ohledu na 
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty a interních úvah, přípravy 
nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázek.

Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve 
všech zadávacích řízeních bez ohledu na 
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty, přípravy nabídek, případného 
dialogu nebo vyjednávání, výběru a zadání 
zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1519
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu.

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu.

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi nebo 
vnitrostátním orgánům či strukturám 
uvedeným v článku 83.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu.

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi nebo 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1522
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu.

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1523
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Shromažďování statistických údajů prostřednictvím zpráv členských států je nespolehlivé, 
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vede k byrokracii a je nákladné. Cílem článku 86 je prověřit údaje shromážděné 
prostřednictvím databáze TED na základě článku 48 návrhu. Avšak údaje TED i údaje z 
vnitrostátních zpráv jsou velmi často neúplné. Namísto kontrolního porovnávání by měl být 
posílen pilíř TED shromažďování statistických údajů a pilíř vnitrostátního podávání zpráv by 
měl být zcela vyřazen. 

Pozměňovací návrh 1525
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Navrhované ustanovení je třeba vypustit, jelikož by zbytečně zvyšovalo administrativní zátěž. 

Pozměňovací návrh 1526
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 86
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podávání zpráv členskými státy a seznamy 
veřejných zadavatelů

Podávání zpráv členskými státy 

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány zřízené nebo jmenované v 
souladu s článkem 84 předkládají Komisi 
za každý rok do 31. října následujícího 
roku prováděcí a statistickou zprávu 
vypracovanou podle standardního 
formuláře.

1. Členské státy předkládají Komisi za 
každý rok do 31. října následujícího roku 
statistickou zprávu vypracovanou podle 
standardního formuláře.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 
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Pozměňovací návrh 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány zřízené nebo jmenované v 
souladu s článkem 84 předkládají Komisi 
za každý rok do 31. října následujícího 
roku prováděcí a statistickou zprávu 
vypracovanou podle standardního 
formuláře.

1. Příslušné orgány v členských státech 
předkládají Komisi za každý rok do 
31. října následujícího roku prováděcí a 
statistickou zprávu vypracovanou podle 
standardního formuláře.

Or. en

Odůvodnění

Návrh ukládá členským státům nadměrné povinnosti. Především poskytnutí úplného seznamu 
veškerých veřejných zadavatelů v daném členském státě Komisi nebude možné. V praxi je 
významný počet veřejných zadavatelů (v některých zemích to mohou být i tisíce), který se 
každoročně mění v závislosti na strukturálních změnách v administrativní sféře. 

Pozměňovací návrh 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) kompletní a aktuální seznam všech 
orgánů ústřední státní správy, veřejných 
zadavatelů na nižší správní úrovni a 
veřejnoprávních subjektů včetně 
zadavatelů na nižší správní úrovni a 
sdružení veřejných zadavatelů 
zadávajících veřejné zakázky nebo 
uzavírajících rámcové dohody, který uvádí 
jedinečné identifikační číslo každého 
zadavatele, pokud je takové číslo 
stanoveno vnitrostátními právními 
předpisy; seznam je uspořádán podle typu 

vypouští se
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zadavatele;

Or. en

Odůvodnění

Návrh ukládá členským státům nadměrné povinnosti. Především poskytnutí úplného seznamu 
veškerých veřejných zadavatelů v daném členském státě Komisi nebude možné. V praxi je 
významný počet veřejných zadavatelů (v některých zemích to mohou být i tisíce), který se 
každoročně mění v závislosti na strukturálních změnách v administrativní sféře. 

Pozměňovací návrh 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) kompletní a aktuální seznam všech 
orgánů ústřední státní správy, veřejných 
zadavatelů na nižší správní úrovni a 
veřejnoprávních subjektů včetně 
zadavatelů na nižší správní úrovni a 
sdružení veřejných zadavatelů 
zadávajících veřejné zakázky nebo 
uzavírajících rámcové dohody, který uvádí 
jedinečné identifikační číslo každého 
zadavatele, pokud je takové číslo 
stanoveno vnitrostátními právními 
předpisy; seznam je uspořádán podle typu 
zadavatele;

(a) seznam všech orgánů ústřední státní 
správy, veřejných zadavatelů na nižší 
správní úrovni a veřejnoprávních subjektů, 
které během daného roku zadaly veřejné 
zakázky nebo uzavřely rámcové dohody, 
který uvádí jedinečné identifikační číslo 
každého zadavatele, pokud je takové číslo 
stanoveno vnitrostátními právními 
předpisy; seznam je uspořádán podle typu 
zadavatele;

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) kompletní a aktuální seznam všech 
ústředních nákupních subjektů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh ukládá členským státům nadměrné povinnosti. Především poskytnutí úplného seznamu 
veškerých veřejných zadavatelů v daném členském státě Komisi nebude možné. V praxi je 
významný počet veřejných zadavatelů (v některých zemích to mohou být i tisíce), který se 
každoročně mění v závislosti na strukturálních změnách v administrativní sféře. 

Pozměňovací návrh 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) kompletní a aktuální seznam všech 
ústředních nákupních subjektů;

(b) seznam všech ústředních nákupních 
subjektů, které během daného roku udělily
veřejné zakázky nebo uzavřely rámcové 
dohody;

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pro všechny zakázky překračující 
prahové hodnoty stanovené v článku 4 této 

(c) pro všechny zakázky překračující 
prahové hodnoty stanovené v článku 4 této 
směrnice, odhadovaný počet a hodnotu  
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směrnice; zakázek zadaných během daného roku 
v členění podle druhu zadavatele, řízení a 
stavebních prací, dodávek a služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) počet a hodnotu zadaných zakázek 
v členění podle druhu zadavatele, řízení a 
stavebních prací, dodávek a služeb podle 
rozdělení v nomenklatuře CPV;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) pokud byly zakázky zadány v rámci 
vyjednávacího řízení bez předchozího 
zveřejnění, jsou údaje uvedené v bodě i) 
uvedeny také v členění podle okolností 
uvedených v článku 30 a uvádějí počet a 
hodnotu zadaných zakázek podle 
členského státu a třetí země úspěšného 

vypouští se
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dodavatele;

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pro všechny zakázky, jejichž hodnota 
nedosahuje prahových hodnot stanovených 
v článku 4 této směrnice, avšak spadaly by
do její působnosti, pokud by jejich hodnota 
prahovou hodnotu překračovala, počet a
hodnotu zadaných zakázek v členění podle 
druhu zadavatele.

(d) pro zakázku, jejíž hodnota nedosahuje 
prahových hodnot stanovených v článku 4 
této směrnice, avšak jež by spadala do její 
působnosti, pokud by její hodnota 
prahovou hodnotu překračovala, odhad 
souhrnné celkové hodnoty zakázky během 
daného roku. Tento odhad se může 
zakládat především na údajích, jež jsou k 
dispozici ve vnitrostátních požadavcích 
pro zveřejňování. 

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zpřístupní Komisi 
informace o svém institucionálním 
uspořádání souvisejícím s prováděním, 
sledováním a vymáháním této směrnice, 

vypouští se
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jakož i o vnitrostátních aktivitách v oblasti 
poskytování vedení nebo pomoci při 
provádění pravidel Unie o zadávání 
veřejných zakázek nebo iniciativách, které 
jsou reakcí na problémy, jež je nutno při 
provádění těchto pravidel řešit.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zpřístupní Komisi 
informace o svém institucionálním 
uspořádání souvisejícím s prováděním, 
sledováním a vymáháním této směrnice, 
jakož i o vnitrostátních aktivitách v oblasti 
poskytování vedení nebo pomoci při 
provádění pravidel Unie o zadávání 
veřejných zakázek nebo iniciativách, které 
jsou reakcí na problémy, jež je nutno při
provádění těchto pravidel řešit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že odstavec 4 není potřebný.  

Pozměňovací návrh 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví standardní formulář pro 
vypracování roční prováděcí a statistické 
zprávy uvedené v odstavci 1. Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.

5. Komise stanoví standardní formulář pro 
vypracování roční statistické zprávy 
uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty 
se přijímají poradním postupem uvedeným 
v článku 91.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podávání zpráv). 

Pozměňovací návrh 1542
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86 a
Statistické povinnosti a obsah statistické 

zprávy
1. Členské státy zpřístupní Komisi 
informace o svém institucionálním 
uspořádání souvisejícím s prováděním, 
sledováním a vymáháním této směrnice, 
jakož i o vnitrostátních aktivitách v oblasti 
poskytování vedení nebo pomoci při 
provádění pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek nebo iniciativách, které 
jsou reakcí na problémy, jež je nutno při 
provádění těchto pravidel řešit.
2. Zpráva uvedená v odstavci 1 obsahuje 
alespoň tyto informace pro všechny 
zakázky nad prahovými hodnotami 
stanovenými v článku 4 této směrnice: 
(i) počet a hodnotu zadaných zakázek 
v členění podle druhu zadavatele, řízení a 
stavebních prací, dodávek a služeb podle 
rozdělení v nomenklatuře CPV;
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(ii) pokud byly zakázky zadány v rámci 
vyjednávacího řízení bez předchozího 
zveřejnění, jsou údaje uvedené v bodě i) 
uvedeny také v členění podle okolností 
uvedených v článku 30 a uvádějí počet a 
hodnotu zadaných zakázek podle 
členského státu a třetí země úspěšného 
dodavatele;
Údaje uvedené v prvním pododstavci 
písm. a) musí být, je-li to možné, 
rozděleny podle:
(a) použitých zadávacích řízení; a
(b) pro každé z těchto řízení podle 
stavebních prací, jak jsou uvedeny v 
příloze II, a výrobků a služeb, jak jsou 
uvedeny v příloze XVI, označené kategorií 
nomenklatury CPV;
(c) státní příslušnosti hospodářského 
subjektu, kterému byla zakázka zadána.
Pokud byly zakázky sjednány na základě 
vyjednávacího řízení, musí být údaje 
uvedené v prvním pododstavci písm. a) 
rovněž rozepsány podle okolností 
uvedených v článcích 27 a 30 a musí být 
uveden počet a hodnota zadaných zakázek 
podle členského státu a třetí země 
úspěšného zhotovitele.
3. Ve statistické zprávě se u každé 
kategorie veřejného zadavatele, která není 
uvedena v příloze I, podrobně uvede 
přinejmenším:
(a) počet a hodnota zadaných zakázek, 
podrobně rozepsaných v souladu s odst. 1 
druhým pododstavcem;
(b) celková hodnota zakázek zadaných 
odchylně od Dohody.
4. Statistická zpráva uvede jakoukoli jinou 
statistickou informaci, která je podle 
Dohody vyžadována. Informace uvedené 
v prvním pododstavci se určují postupem 
podle čl. 91 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1543
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Článek 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86 a
Opravné prostředky a sankce

Členské státy zavedou mechanismy pro 
účinné a včasné použití opravných 
prostředků a účinné, odrazující a 
přiměřené sankce v případě podvodů,
korupce, střetů zájmů a dalších závažných
nesrovnalostí. Opravné prostředky a 
sankce používané v těchto případech 
zahrnují zrušení příslušných veřejných 
zakázek a odpovědnost za škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 87 vypouští se
Podpora veřejným zadavatelům a 
podnikům
1. Za účelem poskytování právního a 
ekonomického poradenství, vedení a 
podpory veřejným zadavatelům při 
přípravě a provádění zadávacích řízení 
členské státy zajistí systémy technické 
podpory. Členské státy rovněž zajistí, aby 
se každému veřejnému zadavateli dostalo 
v jednotlivých otázkách kvalifikované 
podpory a poradenství.
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2. S cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, k zadávání veřejných zakázek a 
usnadnit správné chápání ustanovení této 
směrnice členské státy zajistí možnost 
získání vhodné podpory, včetně podpory 
prostřednictvím elektronických prostředků 
nebo za použití stávajících sítí určených 
na podporu podnikům.
3. Hospodářské subjekty, které mají v 
úmyslu zúčastnit se zadávacího řízení v 
jiném členském státě, musí mít k dispozici 
zvláštní administrativní podporu. Podpora 
by se měla týkat alespoň správních 
požadavků v dotyčném členském státě a 
případných povinností souvisejících s 
elektronickým zadáváním zakázek.
Členské státy zajistí, aby hospodářské 
subjekty, které o to mají zájem, měly 
snadný přístup k příslušným informacím o 
povinnostech spojených s daněmi, s 
ochranou životního prostředí, a 
s povinnostmi vyplývajícími ze sociálního 
a pracovního práva, které jsou platné 
v členském státě, v regionu nebo v místě, 
kde mají být prováděny stavební práce 
nebo poskytovány služby, a které se po 
dobu plnění smlouvy vztahují na stavební 
práce prováděné na místě nebo na 
poskytované služby.
4. Členské státy mohou pro účely odstavců 
1, 2 a 3 jmenovat jediný orgán nebo 
několik orgánů nebo správních struktur. 
Zajistí mezi nimi řádnou koordinaci.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (podpora veřejným zadavatelům a podnikům), které 
navrhují vypustit článek 87. Návrhy Komise by musely být podloženy jasně prokazatelnými 
případy nákladové efektivity a tyto podrobné návrhy by rovněž narušily zásady subsidiarity a 
proporcionality. Existuje nicméně jasná potřeba, aby se členské státy při zadávání veřejných 
zakázek ujaly odpovědnosti za zásady MSP / „zelenou malým a středním podnikům“. To je 
navrženo v bodu odůvodnění. 



AM\908760CS.doc 127/162 PE492.869v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1545
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Organizace pomoci pro veřejné zadavatele na vnitrostátní úrovni je záležitostí členských 
států. Kdyby byla ustanovení přímočařejší, bylo by patrně třeba méně vysvětlovat pravidla 
pro zadávání zakázek.  

Pozměňovací návrh 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Článek 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 87 vypouští se
Podpora veřejným zadavatelům a 
podnikům
1. Za účelem poskytování právního a 
ekonomického poradenství, vedení a 
podpory veřejným zadavatelům při 
přípravě a provádění zadávacích řízení 
členské státy zajistí systémy technické 
podpory. Členské státy rovněž zajistí, aby 
se každému veřejnému zadavateli dostalo 
v jednotlivých otázkách kvalifikované 
podpory a poradenství.
2. S cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, k zadávání veřejných zakázek a 
usnadnit správné chápání ustanovení této 
směrnice členské státy zajistí možnost 
získání vhodné podpory, včetně podpory 
prostřednictvím elektronických prostředků 
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nebo za použití stávajících sítí určených 
na podporu podnikům.
3. Hospodářské subjekty, které mají v 
úmyslu zúčastnit se zadávacího řízení v 
jiném členském státě, musí mít k dispozici 
zvláštní administrativní podporu. Podpora 
by se měla týkat alespoň správních 
požadavků v dotyčném členském státě a 
případných povinností souvisejících s 
elektronickým zadáváním zakázek.
Členské státy zajistí, aby hospodářské 
subjekty, které o to mají zájem, měly 
snadný přístup k příslušným informacím o 
povinnostech spojených s daněmi, s 
ochranou životního prostředí, a 
s povinnostmi vyplývajícími ze sociálního 
a pracovního práva, které jsou platné 
v členském státě, v regionu nebo v místě, 
kde mají být prováděny stavební práce 
nebo poskytovány služby, a které se po 
dobu plnění smlouvy vztahují na stavební 
práce prováděné na místě nebo na 
poskytované služby.
4. Členské státy mohou pro účely odstavců 
1, 2 a 3 jmenovat jediný orgán nebo 
několik orgánů nebo správních struktur. 
Zajistí mezi nimi řádnou koordinaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1547
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

jednotlivých otázkách kvalifikované 
podpory a informací.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění, znění by mohlo být vykládáno jako právní poradenství, avšak poskytovat právní 
poradenství o evropských nařízeních není povinností členských států. 

Pozměňovací návrh 1548
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Za účelem poskytování právního a 
ekonomického poradenství, vedení a 
podpory veřejným zadavatelům při 
přípravě a provádění zadávacích řízení 
členské státy zajistí systémy podpory. 
Členské státy rovněž zajistí, aby se 
každému veřejnému zadavateli dostalo v 
jednotlivých otázkách kvalifikované 
podpory a poradenství. Členské státy 
mohou také využít externích 
poradenských služeb, aby doplnily své  
dovednosti a kompetence v rámci 
programového a projektového řízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1549
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou pro účely odstavců 
1, 2 a 3 jmenovat jediný orgán nebo 

vypouští se
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několik orgánů nebo správních struktur. 
Zajistí mezi nimi řádnou koordinaci.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek dává vznik zbytečné administrativní zátěži. Organizace vlastní vnitřní správy je 
záležitostí členských států. Členské státy se mohou rozhodnout vytvořit orgán dohledu (článek 
84) bez evropských pravidel. Článek 84 je v rozporu se zásadou subsidiarity. 

Pozměňovací návrh 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si poskytují vzájemnou 
podporu a zavedou opatření pro účinnou 
spolupráci s cílem zajistit výměnu 
informací o otázkách uvedených v článcích 
40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 a 69. 
Zajistí důvěrnost údajů, které si vyměňují.

1. Členské státy si poskytují vzájemnou 
podporu a zavedou opatření pro účinnou 
spolupráci s cílem zajistit výměnu 
informací o otázkách uvedených v článcích 
40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 a 73a. 
Zajistí důvěrnost údajů, které si vyměňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1551
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto článku určí členské 
státy jedno nebo více kontaktních míst a 
jejich kontaktní údaje sdělí ostatním 
členským státům, orgánům dohledu a 
Komisi. Členské státy zveřejní a 
pravidelně aktualizují seznam kontaktních 
míst. Orgány dohledu jsou pověřeny 
koordinací těchto kontaktních míst.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tento článek dává vznik zbytečné administrativní zátěži. Organizace vlastní vnitřní správy je 
záležitostí členských států. Členské státy se mohou rozhodnout vytvořit orgán dohledu (článek 
84) bez evropských pravidel. Článek 84 je v rozporu se zásadou subsidiarity. 

Pozměňovací návrh 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto článku určí členské 
státy jedno nebo více kontaktních míst a 
jejich kontaktní údaje sdělí ostatním 
členským státům, orgánům dohledu a 
Komisi. Členské státy zveřejní a 
pravidelně aktualizují seznam kontaktních 
míst. Orgány dohledu jsou pověřeny 
koordinací těchto kontaktních míst.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy ke správní sféře (administrativní spolupráce). 

Pozměňovací návrh 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto článku určí členské 
státy jedno nebo více kontaktních míst a 
jejich kontaktní údaje sdělí ostatním 
členským státům, orgánům dohledu a 
Komisi. Členské státy zveřejní a 
pravidelně aktualizují seznam kontaktních 

vypouští se
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míst. Orgány dohledu jsou pověřeny 
koordinací těchto kontaktních míst.

Or. en

Odůvodnění

Uložit členským státům povinnost vytvářet dodatečné orgány není přiměřeným opatřením. 
Kromě toho různé kompetence svěřené takovému orgánu, jako je např. dohled, koordinace či 
podávání zpráv, může zapříčinit střet zájmů. 

Pozměňovací návrh 1554
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto článku určí členské 
státy jedno nebo více kontaktních míst a 
jejich kontaktní údaje sdělí ostatním 
členským státům, orgánům dohledu a 
Komisi. Členské státy zveřejní a pravidelně 
aktualizují seznam kontaktních míst.
Orgány dohledu jsou pověřeny koordinací 
těchto kontaktních míst.

3. Pro účely tohoto článku určí členské 
státy jedno nebo více styčných míst a jejich 
kontaktní údaje sdělí ostatním členským 
státům a Komisi. Členské státy zveřejní a 
pravidelně aktualizují seznam kontaktních 
míst.

Or. en

(viz vypuštění článku 86)

Pozměňovací návrh 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K výměně informací dochází 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu zřízeného podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. XXX/XXXX [návrh nařízení 

vypouští se
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Evropského parlamentu a Rady o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu 
(„nařízení o systému IMI“) KOM(2011) 
522]. Členské státy poskytnou informace 
požadované jinými členskými státy v 
nejkratší možné lhůtě.

Or. en

Odůvodnění

Uložit členským státům povinnost vytvářet dodatečné orgány není přiměřeným opatřením. 
Kromě toho různé kompetence svěřené takovému orgánu, jako je např. dohled, koordinace či 
podávání zpráv, může zapříčinit střet zájmů. 

Pozměňovací návrh 1556
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 89 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 6, 
13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 a 86 kdykoliv 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 6, 
13, 19, 20, 23 a 59 kdykoliv zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1557
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen poradní výbor pro 
veřejné zakázky zřízený rozhodnutím Rady 
71/306/EHS45. Tento výbor je výborem ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Poradní výbor pro 
veřejné zakázky zřízený rozhodnutím Rady 
71/306/EHS45 a výbor zřízený článkem 7 
nařízení Rady (ES) č. 3286/94 o 
obchodních překážkách46. Uvedené 
výbory jsou výbory ve smyslu článku 3
nařízení (EU) č. 182/2011.
__________________
46Úř. věst. L 349, 31. 12. 1994, s. 71.

Or. en

Pozměňovací návrh 1558
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento článek, použije 
se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011 a 
příslušným výborem je výbor zřízený 
rozhodnutím Rady 71/306/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 1559
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011 a příslušným výborem je 
výbor zřízený nařízením o obchodních 
překážkách.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1560
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 6 – část H

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část H vypouští se
INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT 
UVEDENY V OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 
NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ 
SLUŽBY
(podle čl. 75 odst. 1)
1. Název, identifikační číslo (pokud je 
stanoví vnitrostátní předpisy), adresa 
včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové
číslo, elektronická a internetová adresa 
veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, 
útvaru, kde mohou být získány další 
informace.
2. Případně elektronická nebo internetová 
adresa, na které budou k dispozici 
specifikace a další podklady.
3. Druh veřejného zadavatele a hlavní 
vykonávaná činnosti.
4. Případně údaj o tom, že veřejný 
zadavatel je ústředním nákupním 
subjektem nebo že se jedná o nějakou 
jinou formu společného nákupu.
5. Referenční číslo (čísla) nomenklatury 
CPV. pokud je zakázka rozdělena na části, 
je nutné tuto informaci poskytnout pro 
každou část. 
6. Kód NUTS pro hlavní umístění 
stavebních prací v případě stavebních 
prací nebo kód NUTS pro hlavní místo 
dodání nebo plnění v případě dodávek a 
služeb. 
7. Popis služeb a případně doplňkových 
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stavebních prací a dodávek, které mají být 
předmětem zadávacího řízení.

8. Předpokládaná celková hodnota 
zakázky (zakázek); pokud je zakázka 
rozdělena na části, je nutné tuto informaci 
poskytnout pro každou část.

9. Podmínky účasti včetně:

a) případné informace, zda se jedná 
o zakázku vyhrazenou chráněným dílnám 
nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci 
programů chráněného zaměstnání,

b) případné informace, zda podle 
právních a správních předpisů je 
poskytování služby vyhrazeno určité 
profesi.

10. Lhůta (lhůty) pro kontaktování 
zadavatele s vyjádřením zájmu o účast.

11. Stručný popis hlavních rysů 
plánovaného zadávacího řízení.

12. Další důležité informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha 6 – oddíl 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část H vypouští se
INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT 
UVEDENY V OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 
NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ 
SLUŽBY
(podle čl. 75 odst. 1)
1. Název, identifikační číslo (pokud je 
stanoví vnitrostátní předpisy), adresa 
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včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové 
číslo, elektronická a internetová adresa 
veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, 
útvaru, kde mohou být získány další 
informace.
2. Případně elektronická nebo internetová 
adresa, na které budou k dispozici 
specifikace a další podklady.
3. Druh veřejného zadavatele a hlavní 
vykonávaná činnosti.
4. Případně údaj o tom, že veřejný 
zadavatel je ústředním nákupním 
subjektem nebo že se jedná o nějakou 
jinou formu společného nákupu.
5. Referenční číslo (čísla) nomenklatury 
CPV. pokud je zakázka rozdělena na části, 
je nutné tuto informaci poskytnout pro 
každou část. 
6. Kód NUTS pro hlavní umístění 
stavebních prací v případě stavebních 
prací nebo kód NUTS pro hlavní místo 
dodání nebo plnění v případě dodávek a 
služeb. 
7. Popis služeb a případně doplňkových 
stavebních prací a dodávek, které mají být 
předmětem zadávacího řízení.

8. Předpokládaná celková hodnota 
zakázky (zakázek); pokud je zakázka 
rozdělena na části, je nutné tuto informaci 
poskytnout pro každou část.

9. Podmínky účasti včetně:

a) případné informace, zda se jedná 
o zakázku vyhrazenou chráněným dílnám 
nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci 
programů chráněného zaměstnání,

b) případné informace, zda podle 
právních a správních předpisů je 
poskytování služby vyhrazeno určité 
profesi.

10. Lhůta (lhůty) pro kontaktování 
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zadavatele s vyjádřením zájmu o účast.

11. Stručný popis hlavních rysů 
plánovaného zadávacího řízení.

12. Další důležité informace.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno se znovuzavedením rozlišení mezi službami typu A a B.

Pozměňovací návrh 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v případě veřejných zakázek na 
stavební práce veškeré technické 
požadavky obsažené zejména v zadávací 
dokumentaci, které definují požadované 
vlastnosti materiálu, výrobku nebo 
dodávky, aby byl splněn účel užívání 
zamýšlený veřejným zadavatelem; tyto 
vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů 
zajištění kvality, terminologie, symbolů, 
přezkoušení a zkušebních metod, balení, 
značení a štítkování, návodu k použití a 
výrobních postupů a metod v jakékoli fázi 
životního cyklu stavby; tyto vlastnosti dále 
zahrnují pravidla pro projekt a výpočet 
nákladů, testy, podmínky pro inspekci 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, 

(a) v případě veřejných zakázek na 
stavební práce veškeré technické 
požadavky obsažené zejména v zadávací 
dokumentaci, které definují požadované 
vlastnosti materiálu, výrobku nebo 
dodávky, aby byl splněn účel užívání 
zamýšlený veřejným zadavatelem; tyto 
vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů 
zajištění kvality, terminologie, symbolů, 
přezkoušení a zkušebních metod, balení, 
značení a štítkování, návodu k použití a 
výrobních postupů a metod v jakékoli fázi 
životního cyklu stavby; tyto vlastnosti 
zahrnují rovněž pravidla pro projekt 
(včetně ochrany údajů v rámci projektu)
a výpočet nákladů, testy, podmínky pro 
inspekci a převzetí staveb, metody a 
způsoby konstrukce a všechny ostatní 
technické podmínky, které je zadavatel 
schopen stanovit podle obecných nebo 
odborných předpisů, pokud jde o 
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které jsou jejich součástí; dokončené stavby a materiály nebo díly, 
které jsou jejich součástí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v případě veřejných zakázek na 
stavební práce veškeré technické 
požadavky obsažené zejména v zadávací 
dokumentaci, které definují požadované 
vlastnosti materiálu, výrobku nebo 
dodávky, aby byl splněn účel užívání 
zamýšlený veřejným zadavatelem; tyto 
vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů 
zajištění kvality, terminologie, symbolů, 
přezkoušení a zkušebních metod, balení, 
značení a štítkování, návodu k použití a 
výrobních postupů a metod v jakékoli fázi 
životního cyklu stavby; tyto vlastnosti dále 
zahrnují pravidla pro projekt a výpočet 
nákladů, testy, podmínky pro inspekci 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;

(a) v případě veřejných zakázek na 
stavební práce veškeré technické 
požadavky obsažené zejména v zadávací 
dokumentaci, které definují požadované 
vlastnosti materiálu, výrobku nebo 
dodávky, aby byl splněn účel užívání 
zamýšlený veřejným zadavatelem; tyto 
vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů 
zajištění kvality, terminologie, symbolů, 
přezkoušení a zkušebních metod, balení, 
značení a štítkování, návodu k použití a 
výrobních postupů, metod a pracovních 
podmínek v jakékoli fázi životního cyklu 
stavby; tyto vlastnosti zahrnují rovněž 
pravidla pro projekt a výpočet nákladů, 
testy, podmínky pro inspekci a převzetí 
staveb, metody a způsoby konstrukce a 
všechny ostatní technické podmínky, které 
je 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 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann



PE492.869v01-00 140/162 AM\908760CS.doc

CS

Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v případě veřejných zakázek na 
dodávky nebo služby specifikace 
v dokumentu, které definují požadované 
vlastnosti výrobku nebo služby, například 
úroveň kvality, úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
užitné vlastnosti, bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků týkajících se 
obchodního názvu výrobku, terminologie, 
symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, 
balení, značení a štítkování, návodu 
k použití, výrobních postupů a metod 
v jakékoli fázi životního cyklu dodávky 
nebo služby a postupů posuzování shody;

(b) v případě veřejných zakázek na 
dodávky nebo služby specifikace 
v dokumentu, které definují požadované 
vlastnosti výrobku nebo služby, například 
úroveň kvality, úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
užitné vlastnosti, bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků týkajících se 
obchodního názvu výrobku, terminologie, 
pravidel v rámci projektu (včetně ochrany 
údajů v rámci projektu), symbolů, 
přezkoušení a zkušebních metod, balení, 
značení a štítkování, návodu k použití, 
výrobních postupů a metod v jakékoli fázi 
životního cyklu dodávky nebo služby 
a postupů posuzování shody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v případě veřejných zakázek na 
dodávky nebo služby specifikace 
v dokumentu, které definují požadované 
vlastnosti výrobku nebo služby, například 
úroveň kvality, úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
užitné vlastnosti, bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků týkajících se 
obchodního názvu výrobku, terminologie, 

(b) v případě veřejných zakázek na 
dodávky nebo služby specifikace 
v dokumentu, které definují požadované 
vlastnosti výrobku nebo služby, například 
úroveň kvality, úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 
postižením) a posouzení shody, výkon, 
užitné vlastnosti, bezpečnost nebo 
rozměry, včetně požadavků týkajících se 
obchodního názvu výrobku, terminologie, 
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symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, 
balení, značení a štítkování, návodu 
k použití, výrobních postupů a metod 
v jakékoli fázi životního cyklu dodávky 
nebo služby a postupů posuzování shody;

symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, 
balení, značení a štítkování, návodu 
k použití, výrobních postupů, metod a 
pracovních podmínek v jakékoli fázi 
životního cyklu dodávky nebo služby 
a postupů posuzování shody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1566
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1567
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 
2009/105/ES a 2009/23/ES] a zveřejněné v 
Úředním věstníku Evropské unie;

Or. en

Odůvodnění

Návrh CEN / CENELEC - přizpůsobení definicím ve směrnici 98/34/ES.

Pozměňovací návrh 1568
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 11 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Úmluva 155 o bezpečnosti a ochraně 
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zdraví při práci

Or. en

Pozměňovací návrh 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 11 – odrážka 8 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Úmluva 1 o délce pracovní doby
v průmyslu

Or. en

Pozměňovací návrh 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 11 – odrážka 8 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Úmluva 131 o stanovení minimální mzdy

Or. en

Pozměňovací návrh 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 11 – odrážka 8 d (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Úmluva 102 o sociálním zabezpečení 
(minimální standard) 

Or. en
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Pozměňovací návrh 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Příloha 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) identifikaci hospodářského subjektu; (a) identifikaci hospodářského subjektu;
registrační číslo společnosti, jméno, 
adresa, banka; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Příloha 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) popis společnosti, zejména rok 
založení, obchodní forma, její vlastník či 
vlastníci, počet členů představenstva, 
odvětvový kodex, krátký popis vlastních 
služeb a / nebo produkce společnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Návrh směrnice
Příloha 13 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) potvrzení, že hospodářský subjekt 
splnil své povinnosti ve vztahu k platbě 
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daní či systémům sociálního zabezpečení 
podle právních předpisů jednotlivých 
členskýh států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Příloha 13 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) klíčové hospodářské ukazatele 
hospodářského subjektu za tři poslední 
účetní období: hrubý prodej, zisk před 
úroky a zdaněním (EBIT) a kapitálová 
přiměřenost; dodržování písmena da) pro 
začínající společnosti znamená zanesení 
informací od zahájení činnosti do 
současnosti do jejího pasu pro veřejné 
zakázky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Příloha 13 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) klíčové organizační ukazatele 
hospodářského subjektu: průměrný počet 
zaměstnanců během posledních tří let a 
počet zaměstnanců na konci každého 
roku; dodržování písmena db) pro 
začínající společnosti znamená zanesení 
informací od zahájení činnosti do 
současnosti do jejího pasu pro veřejné 
zakázky; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Příloha 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) údaj o době platnosti pasu, která není 
kratší než 6 měsíců.

(f) údaj o době platnosti pasu, která není 
kratší než 1 rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) údaj o době platnosti pasu, která není 
kratší než 6 měsíců.

(f) údaj o době platnosti pasu, která není 
kratší než 12 měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 1580
Marian Harkin

Návrh směrnice
Příloha 14 – část 2 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) seznam hlavních uskutečněných 
dodávek nebo hlavních služeb 
poskytnutých maximálně za poslední tři 
roky s částkami, daty a jmény dotčených 
veřejných či soukromých příjemců. Veřejní 
zadavatelé mohou určit, že budou 

(ii) seznam hlavních uskutečněných 
dodávek nebo hlavních služeb 
poskytnutých maximálně za poslední tři 
roky s částkami, daty a jmény dotčených 
veřejných či soukromých příjemců. Veřejní 
zadavatelé mohou určit, že budou 
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zohledněny doklady o příslušných 
uskutečněných dodávkách nebo 
poskytnutých službách za dobu delší než 
poslední tři roky, pokud je to nezbytné pro 
zajištění přiměřené úrovně hospodářské 
soutěže;

zohledněny doklady o příslušných 
uskutečněných dodávkách nebo 
poskytnutých službách za dobu delší než 
posledních pět let, pokud je to nezbytné 
pro zajištění přiměřené úrovně 
hospodářské soutěže;

Or. en

Odůvodnění

Kompetence inženýrského poradenství jsou součtem metodiky, dovedností a zdrojů, jež se 
nemusí nutně odrážet / projevovat v konkrétní oblasti v průběhu posledních tří let. 

Pozměňovací návrh 1581
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Příloha 14 – část 2 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) seznam hlavních uskutečněných 
dodávek nebo hlavních služeb 
poskytnutých maximálně za poslední tři 
roky s částkami, daty a jmény dotčených 
veřejných či soukromých příjemců. Veřejní 
zadavatelé mohou určit, že budou 
zohledněny doklady o příslušných 
uskutečněných dodávkách nebo 
poskytnutých službách za dobu delší než 
poslední tři roky, pokud je to nezbytné pro 
zajištění přiměřené úrovně hospodářské 
soutěže;

(ii) seznam hlavních uskutečněných 
dodávek nebo hlavních služeb 
poskytnutých maximálně za posledních pět 
let s částkami, daty a jmény dotčených 
veřejných či soukromých příjemců. Veřejní 
zadavatelé mohou určit, že budou 
zohledněny doklady o příslušných 
uskutečněných dodávkách nebo 
poskytnutých službách za dobu delší než 
posledních pět let, pokud je to nezbytné 
pro zajištění přiměřené úrovně 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 1582
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Příloha 14 – část 2 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1583
Ivo Belet

Návrh směrnice
Příloha 14 – část 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha XVI Tato příloha se vypouští.

Or. en

Odůvodnění

Tato příloha byla nahrazena přílohou 16A a 16B.
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Pozměňovací návrh 1585
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Příloha 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha XVI Tato příloha se vypouští.

Or. fr

Odůvodnění

Tato příloha je nahrazena přílohami XVIA a XVIB.

Pozměňovací návrh 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Příloha 16

Znění navržené Komisí

Kód CPV Popis

79611000-0; 

od 85000000-9 do 85323000-9

(kromě 85321000-5 a 85322000-2); 

Zdravotnické a sociální služby.

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (kromě 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); od 92000000-1 

do 92700000-8 (kromě 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Administrativa výchovných zařízení, 

služeb zdravotní péče a kulturních služeb

75300000-9 Povinné sociální zabezpečení

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Poskytování dávek

98000000-3; Jiné služby pro veřejnost, sociální služby 
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a služby jednotlivcům

98120000-0 Služby poskytované odbory

98131000-0 Služby náboženských organizací

Pozměňovací návrh
Kód CPV Popis

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

od 85000000-9 do 85323000-9

(kromě 85321000-5 a 85322000-2);

98133100-5 a 98200000-5

Zdravotnické, sociální a související služby

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (kromě 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); od 92000000-1 

do 92700000-8 (kromě 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Administrativa výchovných zařízení, 

služeb zdravotní péče a kulturních služeb

75300000-9 Povinné sociální zabezpečení

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Poskytování dávek

98000000-3; 55521100-9 Jiné služby pro veřejnost, sociální služby 

a služby jednotlivcům

98120000-0 Služby poskytované odbory

98131000-0 Služby náboženských organizací

od 61000000-5 do 61530000-9; od 

63370000-3 do 63372000-7

Vodní doprava

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; od 63000000-9 do 63600000-
5 (kromě 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Doprovodné a vedlejší dopravní služby

od 74500000-4 do 74540000-6 (kromě Služby personálních agentur 
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74511000-4); od 95000000-2 do 
95140000-5

a poskytování servisu

od 74600000-5 do 74620000-1 Pátrací a bezpečnostní služby kromě 
služeb přepravy pancéřovými vozy

od 74875000-3 do 74875200-5, a od 
92000000-1 do 92622000-7 (kromě 
92230000-2)

Rekreační, kulturní a sportovní služby

Or. en

Odůvodnění

Jako jednotné kontaktní místo online pro obchodní a občanská práva je třeba podstatně zvýšit 
viditelnost portálu Vaše Evropa (Your Europe Portal) pro spotřebitele. 

Pozměňovací návrh 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Příloha 16 – sloupec 1 – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

79611000-0 a
od 85000000-9 do 85323000-9
(kromě 85321000-5 a 85322000-2)

79611000-0 a
od 85000000-9 do 85323000-9
(kromě 85321000-5, 85322000-2 a 
85143000-3)

Or. en

Odůvodnění

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)
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Pozměňovací návrh 1588
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha 16 – řádek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

98120000-0 / Služby poskytované odbory vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odbory jsou autonomními soukromými subjekty, které by neměly být pokryty v rámci 
veřejných zakázek. Není zřejmé, za jakým účelem by měly být odbory zahrnuty, a proto - není-
li možné předložit žádný rozumný důvod pro jejich začlenění - je třeba je vypustit.  

Pozměňovací návrh 1589
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Příloha 16 – řádek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 79100000-5 do 79140000-7 / Právní
služby

Or. en

Odůvodnění

Právní služby, jež mají povahu osobní volby, nejsou způsobilé pro to, aby byly přiděleny na 
základě řádného uplatňování režimu zadávání zakázek. Kromě toho jsou poskytovány v 
právním prostředí, které se v jednotlivých členských státech podstatně liší, takže poptávka po 
těchto službách je nutně omezena na subjekty, které mají zvláštní kompetence v příslušném 
vnitrostátním právu. 

Pozměňovací návrh 1590
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Příloha 16 – řádek 7 a až 7 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

79112000-2 Služby právního zastupování

79100000-5 Právní služby
79110000-8 Služby právního poradenství 
a zastupování
79111000-5 Služby právního poradenství 
79112100-3 Služby zastupování 
zúčastněných stran
79120000-1 Služby poradenství pro 
patentová a autorská práva
79121000-8 Služby poradenství pro 
autorská práva
79121100-90 Služby poradenství pro 
autorská práva na software
79130000-4 Služby právní dokumentace
a ověřování listin
79131000-1 Dokumentační služby
79132000-8 Ověřovací služby
79140000-7 Služby právního poradenství 
a podávání informací

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha 16 – sloupec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdravotní a sociální péče Zdravotní, veterinární a sociální služby
Administrativa výchovných zařízení, 
služeb zdravotní péče a kulturních služeb

Administrativa výchovných zařízení, 
služeb zdravotní péče a kulturních služeb

Povinné sociální zabezpečení Povinné sociální zabezpečení

Poskytování dávek Poskytování dávek 
Jiné služby pro veřejnost, sociální služby 
a služby jednotlivcům

Jiné služby pro veřejnost, sociální služby 
a služby jednotlivcům

Služby poskytované odbory Služby poskytované odbory

Služby náboženských organizací Služby náboženských organizací

Hotelové a restaurační služby
Služby železniční dopravy
Lodní doprava
Doprovodné a vedlejší dopravní služby
Služby personálních agentur 
a poskytování servisu kromě pracovních 
smluv
Pátrací a bezpečnostní služby s výjimkou 
služeb přepravy pancéřovými vozy
Vzdělávání a služby odborného vzdělávání
Rekreační, kulturní a sportovní služby 
s výjimkou smluv za účelem koupě, 
vývoje, výroby nebo účasti na výrobě 
programového materiálu vysílacími 
společnostmi a smluv na poskytnutí 
vysílacího času
Ostatní služby s výjimkou pracovních 
smluv a smluv za účelem koupě, vývoje, 
výroby nebo účasti na výrobě 
programového materiálu vysílacími 
společnostmi a smluv na poskytnutí 
vysílacího času

Or. de

Odůvodnění

Stávající rozlišení mezi službami typu A a B by mělo zůstat v zásadě zachováno, jelikož služby 
typu B mají malou nebo žádnou relevantnost pro vnitřní trh. Vypuštění služeb v oblasti 
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kultury, sportu či rekreace by bylo obzvláště těžko pochopitelné a v praxi by vedlo k 
podstatným problémům a zvýšené byrokratické zátěži. Význam výrazu „administrativní 
služby“ není dost jasný a je příliš omezený. 

Pozměňovací návrh 1592
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Příloha 16 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
PŘÍLOHA XVIa

Příloha XVIa – část A
Služby uvedené v článku 1

Kategorie Popis Referenční číslo 
CPC [1]

Referenční číslo CPV

1 Údržbářské a opravářské 
služby

6112, 6122, 633, 
886

od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě  
50310000-1 do 50324200-4 a 
50116510-9, 50190000-3, 502290006, 
50243000-0), a od 51000000-9 do 
51900000-1

2 Pozemní přeprava 
včetně přepravy 
pancéřovými vozy 
a kurýrních služeb, 
s výjimkou přepravy 
pošty

712 (kromě 
71235), 7512, 
87304

od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě
60160000-7, 60161000-4, 60220000-
6) a od 64120000-3 do 64121200-2

3 Letecká přeprava 
cestujících i nákladu 
s výjimkou pošty

73 (kromě 7321)
od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě
60411000-2, 60421000-5), a 
60500000-3 od 60440000-4 do 
60445000-9 

4 Pozemní přeprava pošty 
[2] a letecká přeprava 
pošty

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Telekomunikační služby 752 Od 64200000-8 od 64228200-2 
72318000-7, a od 72700000-7 od 
72720000-3 

6 Finanční služby:
a) pojišťovací služby
b) bankovnictví a 

ex 81, 812, 814
Od 66100000-1 od 66720000-3 
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investiční služby [3]

7 Počítačové a související 
služby

84 Od 50310000-1 od 50324200-4 Od 
72000000-5 od 72920000-5 (kromě 
72318000-7 a od 72700000-7 do 
72720000-3), 9342410-4 

8 Služby v oblasti výzkumu 
a vývoje [4]

85 Od 73000000-2 od 73436000-7 
(kromě 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0

9 Účetnické a auditorské 
služby a služby vedení 
účetnictví

862 Od 79210000-9 od 79223000-3 

10 Služby pro průzkum trhu 
a veřejného mínění

864 Od 79300000-7 od 79330000-6, a 
79342310-9, 79342311-6 

11 Poradenské služby v 
oblasti řízení [5] a 
související služby

865, 866 Od 73200000-4 od 73220000-0 Od 
79400000-8 od 79421200-3 a 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Služby architektů;
inženýrské služby a 
integrované inženýrské 
služby, územní 
plánování, služby 
krajinného inženýrství;
související vědecké 
a technické poradenské 
služby; technické 
zkoušky a analýzy

867
Od 71000000-8 od 71900000-7 
(kromě 71550000-8) a 79994000-8 

13 Reklamní služby 871 Od 79341000-6 od 79342200-5 
(kromě  79342000-3 a 79342100-4)

14 Úklidové služby budov 
a domovní správa

874, 82201 à 
82206 Od 70300000-4 od 70340000-6, a od 

90900000-6 od 90924000-0 
15 Vydavatelské a tiskařské 

služby za úplatu nebo na 
smluvním základě

88442
Od 79800000-2 od 79824000-6 Od 
79970000-6 od 79980000-7 

16 Služby týkající se 
kanalizací a likvidace 
odpadu; sanitární a 
podobné služby

94 Od 90400000-1 od 90743200-9 
(kromě  90712200-3 Od 90910000-9 
od 90920000-2 a 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0 

(1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti 
směrnice 92/50/EHS. 
(2) S výjimkou služeb železniční dopravy uvedených v kategorii 18. 
(3) Kromě finančních služeb, které souvisejí s vydáním, prodejem, koupí či převodem 
cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, a služeb centrálních bank. Dále jsou 
vyloučeny: služby zahrnující nabytí nebo nájem pozemků, stávajících budov nebo jiných 
nemovitostí nebo práv s nimi spojených financované různými způsoby; avšak finanční 
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služby dodané jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či 
nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.
(4) Kromě služeb ve výzkumu a vývoji jiných než těch, u kterých výsledky připadají
výhradně zadavateli a/ nebo jinému zadavatelskému subjektu, aby jich využil pro svoji 
činnost pod podmínkou, že poskytovaná služba je zcela uhrazena zadavatelem.
(5) S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb. 

Příloha XVIa – část B
Služby uvedené v čl. 4 písm. d) a článku 74

Kategorie Popis Referenční číslo 
CPC [1]

Referenční číslo CPV

17 Hotelové a restaurační 
služby

64 Od 55100000-1 od 55524000-9, a od 
98340000-8 od 98341100-6

18 Služby železniční 
dopravy

711 Od 60200000-0 od 60220000-6 

19 Služby vodní dopravy 72 Od 60600000-4 od 60653000-0, a od 
63727000-1 od 63727200-3 

20 Doprovodné a vedlejší 
dopravní služby

74
Od 63000000-9 od 63734000-3 
(kromě 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, a od 63727000-1, od 
63727200-3), a 98361000-1 

21 Právní služby 861 Od 79100000-5 od 79140000-7 
22 Služby personálních 

agentur a poskytování 
servisu [2]

872
Od 79600000-0 od 79635000-4 
(kromě 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), a od 98500000-8 od 
98514000-9)

23 Pátrací a bezpečnostní 
služby s výjimkou služeb 
přepravy pancéřovými 
vozy

873 (kromě 
87304)

Od 80100000-5 od 80660000-8 
(kromě 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

24 Vzdělávání a služby 
odborného vzdělávání

92 Od 80100000-5 od 80660000-8 
(kromě 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

25 Zdravotní a sociální 
péče

93 79611000-0, a od 85000000-9 od 
85323000-9 (kromě 85321000-5 a 
85322000-2)

26 Rekreační, kulturní 96 Od 79995000-5 od 79995200-7, a od 



PE492.869v01-00 158/162 AM\908760CS.doc

CS

a sportovní služby [3] 92000000-1 od 92700000-8 (kromě  
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6) 

27 Ostatní služby

(1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti 
směrnice 92/50/EHS. 
(2) Kromě pracovních smluv. 
(3) S výjimkou smluv za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového 
materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Příloha 16 a (nová) 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
Příloha XVIa

Příloha XVIa – část A
Služby uvedené v článku 6a

Kategorie 
č.

Popis Referenční 
číslo CPC 

[1]

Referenční číslo CPV

1 Údržbářské 
a opravářské služby

6112, 
6122, 633,
886

Od 50100000-6 od 
50884000-5 (kromě 
50310000-1 od 
50324200-4 a 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0), a od 
51000000-9 od 
51900000-1 

2 Služby pozemní 
přepravy (2) včetně 
služeb přepravy 
pancéřovými vozy 
a kurýrních služeb, 
s výjimkou přepravy 

712 
(kromě 
71235),
7512, 
87304

Od 60100000-9 od 
60183000-4 (kromě 
60160000- 7, 60161000-
4, 60220000-6), a od 
64120000-3 od 
64121200-2 
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pošty

3 Služby letecké přepravy 
cestujících i nákladu, s 
výjimkou 
přepravy pošty

73 (kromě 
7321)

Od 60410000-5 od 
60424120-3 (kromě 
60411000-2, 60421000-
5), a 60500000-3, a od 
60440000-4 od 
60445000-9 

4 Pozemní přeprava pošty 
(3) 
a letecká přeprava pošty 

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Telekomunikační 
služby

752 Od 64200000-8 od 
64228200-2 72318000-
7, a od 72700000-7 od 
72720000-3 

6 Finanční služby:
a) pojišťovací služby
b) bankovnictví 
a investiční 
služby (4)

ex 81, 812, 
814 Od 66100000-1 od 

66720000-3 (4)

7 Počítačové a související 
služby

84 Od 50310000-1 od 
50324200-4 od 
72000000-5 od 
72920000-5 (kromě 
72318000-7 a od 
72700000-7 od 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Služby v oblasti 
výzkumu 
a vývoje (5)

85 Od 73000000-2 od 
73436000-7 (kromě 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0 )

9 Účetnictví, audit a
služby vedení účetnictví

862
Od 79210000-9 od 
79223000-3 

10 Služby pro průzkum 
trhu a
veřejného mínění

864
Od 79300000-7 od 
79330000-6, a 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Poradenské služby v 
oblasti řízení (6) a 
související služby

865, 866
Od 73200000-4 od 
73220000-0 od 
79400000-8 od 
79421200-3 a 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
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79991000-7 98362000-8 
12 Služby architektů; 

inženýrské služby a 
integrované inženýrské 
služby, územní 
plánování, služby 
krajinného inženýrství; 
související vědecké 
a technické poradenské 
služby; technické 
zkoušky a analýzy

867
Od 71000000-8 od 
71900000-7 (kromě 
71550000- 8) a 
79994000-8 

13 Reklamní služby 871 Od 79341000-6 od 
79342200-5 (kromě 
79342000-3 a 
79342100-4)

14 Úklidové služby budov 
a domovní správa

874, 82201 
od
82206

Od 70300000-4 od 
70340000-6, a od 
90900000-6 od 
90924000-0 

15 Vydavatelské 
a tiskařské služby za 
úplatu nebo na 
smluvním základě

88442 Od 79800000-2 od 
79824000-6, a od 
79970000-6 od 
79980000-7 

16 Služby týkající se 
kanalizací a likvidace 
odpadu; sanitární a 
podobné služby

94 Od 90400000-1 od 
90743200-9 (kromě 
90712200- 3), od 
90910000-9 od 
90920000-2 a 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________

(1) Kromě pracovních smluv.
(2) S výjimkou smluv za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového 

materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času.
(3) S výjimkou služeb železniční dopravy uvedených v kategorii 18.
(4) Kromě finančních služeb, které souvisejí s vydáním, prodejem, koupí či převodem 

cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, a služeb centrálních bank.
Dále jsou vyloučeny: služby zahrnující nabytí nebo nájem pozemků, stávajících budov nebo 

jiných nemovitostí nebo práv s nimi spojených financované různými způsoby; 
avšak finanční služby dodané jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je 
uzavřena kupní či nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.

(5) Kromě služeb ve výzkumu a vývoji jiných než těch, u kterých výsledky připadají 
výhradně zadavateli, aby jich využil pro svoji činnost pod podmínkou, že poskytovaná 
služba je zcela uhrazena zadavatelem.

(6) S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
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Příloha XVIa – část B 
Služby uvedené v článku 6a

Kategorie 
č.

Popis Referenční 
číslo CPC 

[1]

Referenční číslo CPV

17 Hotelové a restaurační 
služby

64 Od 55100000-1 od 
55524000-9, a od 
98340000-8 od 
98341100-6 

18 Služby železniční 
dopravy

711 Od 60200000-0 do 
60220000-6 

19 Služby vodní dopravy 72 Od 60600000-4 do 
60653000-0, a od 
63727000-1 do 
63727200-3 

20 Doprovodné a vedlejší 
dopravní služby

74 Od 63000000-9 do 
63734000-3 (kromě 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, a od 
63727000-1, do 
63727200-3), a 
98361000-1 

21 Právní služby 861 Od 79100000-5 do 
79140000-7 

22 Služby personálních 
agentur a poskytování 
servisu (1)

872 Od 79600000-0 do 
79635000-4 (kromě 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), a od 
98500000-8 do 
98514000-9 

23 Pátrací a bezpečnostní 
služby s výjimkou 
služeb přepravy 
pancéřovými vozy

873 
(kromě 
87304)

Od 79700000-1 do 
79723000-8 

24  Vzdělávání a služby 
odborného vzdělávání

92 od 80100000-5 do 
80660000-8 (kromě 
805330009, 80533100-
0, 80533200-1);

25  Zdravotní a sociální 
péče

93 79611000-0, a od 
85000000-9 do 
85323000-9 (kromě 
85321000-5 a 
85322000-2) 

26 Rekreační, kulturní 
a sportovní služby

96 Od 79995000-5 do 
79995200-7, a od 
92000000-1 do 
92700000-8 (kromě 
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92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6 )

27 Ostatní služby(2)
(1) Kromě pracovních smluv.
(2) S výjimkou smluv za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového 
materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času.

Or. en


