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Pozměňovací návrh 445
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 446
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 447
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé v rámci politiky 
zadávání veřejných zakázek usilují 
o dosažení nejlepšího poměru získané 
hodnoty a výše vynaložených veřejných 
prostředků. Toho lze dosáhnout díky 
zadávání veřejných zakázek na základě 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifikace veřejných zakázek se 
zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty musí splňovat 
povinnosti týkající se sociální ochrany 
a ochrany zaměstnanců a pracovních 
podmínek platných v místě poskytování 
služeb, práce nebo dodávek, jak je 
stanoveno v právních předpisech 
Evropské unie a členských států a/nebo 
kolektivních smlouvách nebo 
ustanoveních mezinárodních právních 
předpisů v oblasti pracovního práva 
uvedených v příloze XIV.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Pablo Arias Echeverría

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

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 453
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení: 

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

Výzva k účasti v soutěži odkazuje na toto 
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ustanovení.
V členských státech, v nichž takový 
přístup odůvodňují okolnosti, jelikož se 
zde nachází mnoho postižených lidí, kteří 
nepracují, přestože by mohli, se počet 
vyhrazených plnění zakázek uvedených 
pod písmenem a) rovná minimálně počtu 
či procentnímu podílu zakázek 
stanovenému veřejnými zadavateli nebo 
jinými příslušnými orgány.

Or. es

Pozměňovací návrh 455
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Porušením této povinnosti se odpovědnost 
přenáší na veřejného zadavatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 456
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud není v této směrnici nebo ve 
vnitrostátním právu stanoveno s ohledem 
na přístup k informacím jinak a aniž by 
byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek 
a informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 64 a 69 této směrnice,
neuveřejňuje zadavatel informace, jež mu 

2. Aniž jsou dotčena ustanovení této
směrnice nebo vnitrostátního práva a aniž 
by byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek 
a informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 64 a 69 této směrnice,
neuveřejňuje zadavatel informace, jež mu 
byly sděleny hospodářskými subjekty 
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byly sděleny hospodářskými subjekty 
a jimi označeny za důvěrné, zahrnující 
mimo jiné technická nebo obchodní 
tajemství a důvěrné aspekty nabídek.

a jimi označeny za důvěrné, zahrnující 
mimo jiné technická nebo obchodní 
tajemství a důvěrné aspekty nabídek.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 457
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud není v této směrnici nebo ve 
vnitrostátním právu stanoveno s ohledem 
na přístup k informacím jinak a aniž by 
byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek 
a informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 64 a 69 této směrnice, 
neuveřejňuje zadavatel informace, jež mu 
byly sděleny hospodářskými subjekty 
a jimi označeny za důvěrné, zahrnující 
mimo jiné technická nebo obchodní 
tajemství a důvěrné aspekty nabídek.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 458
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud není v této směrnici nebo ve 2. Pokud není v této směrnici nebo ve 
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vnitrostátním právu stanoveno s ohledem 
na přístup k informacím jinak a aniž by 
byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek 
a informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 64 a 69 této směrnice, 
neuveřejňuje zadavatel informace, jež mu 
byly sděleny hospodářskými subjekty
a jimi označeny za důvěrné, zahrnující 
mimo jiné technická nebo obchodní 
tajemství a důvěrné aspekty nabídek.

vnitrostátním právu stanoveno s ohledem 
na přístup k informacím jinak a aniž by 
byly dotčeny povinnosti v souvislosti s 
uveřejňováním zadávaných zakázek a 
informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 64 a 69 této směrnice, 
neuveřejňuje zadavatel informace, jež mu 
byly sděleny hospodářskými subjekty, 
zejména technická nebo obchodní 
tajemství a důvěrné aspekty nabídek.

Porušením této povinnosti se odpovědnost 
přenáší na veřejného zadavatele.

Or. fr

Odůvodnění

Posílení ustanovení týkajících se důvěrnosti informací předávaných zájemci a uchazeči 
zadavateli během zadávacího řízení. Veřejný zadavatel musí nést odpovědnost, pokud dojde 
ke zveřejnění citlivých informací, jako jsou technická či obchodní tajemství.

Pozměňovací návrh 459
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ustanovení čl. 32 odst. 1 a 2 nejsou 
překážkou uveřejnění smluv ihned po 
jejich uzavření, včetně veškerých 
následných změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 462
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zajištění interoperability technických 
formátů, postupů a standardů předávání 
zpráv, zejména při přeshraniční 
komunikaci, je Komise zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 98 akty v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit povinné
používání určitých technických standardů, 
alespoň pro používání elektronického 
podávání nabídek, elektronických katalogů 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 464
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 101 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Členské státy zajistí, aby nejpozději do čtyř
let po datu uvedeném v čl. 101 odst. 1 byla 
všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Or. en



AM\909613CS.doc 13/168 PE492.862v02-00

CS

Odůvodnění

Tato doba je příliš krátká.

Pozměňovací návrh 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 101 
odst. 1 byla všechna zadávací řízení podle 
této směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

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

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2020 
bylo 100 % zadávacích řízení podle této 
směrnice prováděno prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Má se za to, že tento dvoustupňový přístup stanovuje realističtější a dosažitelnější cíle, než 
jaké navrhuje Komise, přičemž poskytuje veřejným zadavatelům dostatek času na plánování 
a provádění.

Pozměňovací návrh 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1



PE492.862v02-00 14/168 AM\909613CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 101 
odst. 1 byla všechna zadávací řízení podle 
této směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
dvou let po datu uvedeném v čl. 101 odst. 1 
byla všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Členské státy zajistí, aby nejpozději do tří
let po datu uvedeném v čl. 101 odst. 1 byla 
všechna zadávací řízení podle této 
směrnice prováděna prostřednictvím 
elektronických prostředků komunikace, 
zejména formou elektronického podávání 
nabídek, v souladu s požadavky tohoto 
článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 468
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví s ohledem na veřejné 
zadavatele ve smyslu čl. 2 bodu 1 pravidla 
pro účinné předcházení, identifikaci 

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

zadávacích řízeních, která jsou předmětem 
této směrnice, včetně návrhu a přípravy 
řízení, přípravy zadávací dokumentace, 
výběru zájemců a uchazečů a zadání 
zakázky, aby nedocházelo k narušení 
soutěže a aby se uchazečům dostalo 
rovného zacházení.

Or. it

Pozměňovací návrh 469
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 474
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 475
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Pozměňovací návrh 476
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 477
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby zájemci a uchazeči byli povinni na 
začátku řízení předložit prohlášení 
o případných důvěrných vztazích 
s osobami uvedenými v odst. 2 písm. b), 
kvůli nimž by se tyto osoby mohly dostat 
do střetu zájmů; veřejný zadavatel 
v samostatné zprávě vypracované podle 
článku 94 uvede, zda některý zájemce nebo 
uchazeč předložil prohlášení.

b) aby zájemci a uchazeči, např. ředitelé 
společností nebo jiné osoby s rozhodovací 
pravomocí, mocí či kontrolou nad zájemci 
a uchazeči, byli povinni předložit na 
začátku zadávacího řízení prohlášení 
o případných zvláštních vztazích s osobami 
uvedenými v odst. 2 písm. b), kvůli nimž 
by se tyto osoby mohly dostat do střetu 
zájmů; veřejný zadavatel v samostatné 
zprávě vypracované podle článku 94 
uvede, zda některý zájemce nebo uchazeč 
předložil prohlášení.
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Pozměňovací návrh 478
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby zájemci a uchazeči byli povinni na 
začátku řízení předložit prohlášení 
o případných důvěrných vztazích 
s osobami uvedenými v odst. 2 písm. b), 
kvůli nimž by se tyto osoby mohly dostat 
do střetu zájmů; veřejný zadavatel 
v samostatné zprávě vypracované podle 
článku 94 uvede, zda některý zájemce nebo 
uchazeč předložil prohlášení.

b) aby zájemci a uchazeči byli také povinni 
v souladu s etickým kodexem vytvořeným 
zadavatelem předložit na začátku 
zadávacího řízení prohlášení o případných 
zvláštních vztazích s osobami uvedenými 
v odst. 2 písm. b), kvůli nimž by se tyto 
osoby mohly dostat do střetu zájmů; 
veřejný zadavatel v samostatné zprávě 
vypracované podle článku 94 uvede, zda 
některý zájemce nebo uchazeč předložil 
prohlášení.

Or. it

Pozměňovací návrh 479
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby zájemci a uchazeči byli povinni na 
začátku řízení předložit prohlášení 
o případných důvěrných vztazích 
s osobami uvedenými v odst. 2 písm. b), 
kvůli nimž by se tyto osoby mohly dostat 
do střetu zájmů; veřejný zadavatel 
v samostatné zprávě vypracované podle 
článku 94 uvede, zda některý zájemce 
nebo uchazeč předložil prohlášení.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 480
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě střetu zájmů přijme veřejný
zadavatel příslušná opatření. Mezi tato 
opatření může patřit vyloučení dotyčných 
zaměstnanců z práce na daném zadávacím 
řízení nebo změna povinností 
a odpovědnosti zaměstnanců. Nemůže-li 
být střet zájmů účinně vyřešen jinými 
prostředky, bude daný zájemce nebo 
uchazeč vyloučen z řízení.

V případě střetu zájmů přijme zadavatel 
příslušná opatření. Mezi tato opatření může 
patřit vyloučení dotyčných zaměstnanců 
z práce na daném zadávacím řízení nebo 
změna povinností a odpovědnosti 
zaměstnanců. Nemůže-li být střet zájmů 
účinně vyřešen jinými prostředky, bude 
daný zájemce nebo uchazeč vyloučen 
z řízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 482
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jsou-li zjištěny zvláštní vztahy, veřejný 
zadavatel neprodleně přijme vhodná 
opatření, která náležitě zdokumentuje, aby 
nedošlo k neoprávněnému ovlivnění 
zadávacího řízení a aby bylo zajištěno 
rovné zacházení se zájemci a uchazeči.

Or. en

Odůvodnění

Vzniká příliš mnoho byrokracie, jedním z cílů této revize je dosáhnout zjednodušení a vyšší 
efektivity nákladů. Poslední věta je zbytečná, jelikož první věta je dostatečně jasná. Hlavní 
prioritou je transparentnost.

Pozměňovací návrh 483
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jsou-li zjištěny důvěrné vztahy, veřejný 
zadavatel neprodleně informuje orgán 
dohledu jmenovaný v souladu s článkem 
93 a přijme vhodná opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému ovlivnění zadávacího 
řízení a aby bylo zajištěno rovné zacházení 
se zájemci a uchazeči. Nemůže-li být střet 
zájmů účinně vyřešen jinými prostředky, 
bude daný zájemce nebo uchazeč vyloučen 
z řízení.
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Pozměňovací návrh 484
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 36. – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 486
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechna opatření přijatá v souvislosti 
s tímto článkem se doloží v samostatné 
zprávě podle článku 94.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 a
Ochrana informátorů

Zadavatelé zavedou vnitřní postupy pro 
zaměstnance týkající se informování 
s cílem zajistit, aby:
a) všichni zaměstnanci (včetně dočasných 
a smluvních zaměstnanců, stážistů 
a konzultantů), kteří v dobré víře oznámí 
jakékoli hmotně poškozující protiprávní 
jednání, byli chráněni před jakoukoli 
formou odvety, obtěžování nebo 
poškozování;
b) byli utajeni informátoři, pokud 
výslovně neumožní své odhalení;
c) byly k dispozici náležité mechanismy 



PE492.862v02-00 24/168 AM\909613CS.doc

CS

odhalování, jako jsou linky pomoci 
a internetové formuláře;
d) informátor, jenž se stal obětí odvety, 
měl právo na spravedlivé slyšení před 
nestranným fórem a plné odškodnění; 
těm, kteří provedou odvetu, byly uloženy 
náležité sankce;
e) odhalení byla náležitě vyšetřena a byla 
zjednána (příslušná) náprava a aby 
informátoři měli možnost se těchto 
postupů účastnit;
f) řídící pracovníci museli dokázat, že 
jakékoli kroky zaměřené proti 
informátorovi byly vedeny jinými důvody 
než informátorstvím;
g) se ochrana vztahovala i na nepřesná 
oznámení učiněná v dobré víře; se 
ochrana nevztahovala na oznámení, 
u nichž se prokáže, že byla učiněna se 
zlým úmyslem;
h) řídící pracovníci a zaměstnanci byly 
náležitě školeni v oblasti práv, politik 
a postupů týkajících se informátorů;
i) politiky týkající se informátorů byly 
pravidelně sledovány a hodnoceny 
nezávislými orgány a
j) bylo chráněno informování volených 
zástupců, nevládních organizací, médií či 
jiných příslušných subjektů, pokud selžou 
vnitřní postupy nebo pokud nejsou 
zavedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zadavatele nedovolenými prostředky nebo 
shromažďování důvěrných informací, které 
by je mohly neoprávněně zvýhodnit 
v zadávacím řízení.

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění ustanovení o nedovoleném jednání.

Pozměňovací návrh 489
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Název 1 – kapitola 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IVa
Pravidla týkající se reciprocity
Článek 37a 
Vyloučení nabídek zahrnujících výrobky 
a služby, na které se nevztahují 
mezinárodní smlouvy, ze strany veřejných 
zadavatelů  
1. V souladu s níže uvedenými 
ustanoveními veřejní zadavatelé 
přezkoumají, zda budou z postupů 
zadávání veřejných zakázek vyloučeny 
nabídky zahrnující stavební práce, 
dodávky nebo služby pocházející ze třetích 
zemí, které nejsou vázány mezinárodní 
smlouvou, pokud hodnota nezahrnutých 
prací, dodávek, či služeb přesáhne 50 % 
celkové hodnoty stavebních prací, 
dodávek či služeb, které nabídka 
obsahuje. Nabídka pocházející ze třetí 
země, která není vázána mezinárodní 
smlouvou bude automaticky zamítnuta, 
pokud je její cena o 30 % nižší než 
průměrná cena či náklady na ostatní 
nabídky.
2. Zadavatelé si od uchazečů mohou 
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vyžádat informace o původu stavebních 
prací, dodávek a služeb obsažených 
v nabídce a o jejich hodnotě. Pro účely 
nevyloučení nabídky podle odstavce 1 
přijmou jako provizorní odůvodnění 
čestná prohlášení uchazečů. Veřejný 
zadavatel může ve kterékoli fázi řízení 
požádat uchazeče, aby předložil celou 
požadovanou dokumentaci nebo její části, 
pokud se to jeví nezbytné pro zajištění 
řádného průběhu řízení. Pokud zadavatelé 
obdrží nabídky, jejichž vyloučení zamýšlejí 
v souladu s ustanoveními odstavce 1, 
oznámí tuto skutečnost Komisi. Během 
oznamovacího postupu mohou pokračovat 
v analýze nabídek. Oznámení se zasílá 
elektronicky prostřednictvím jednotného 
formuláře. Komise může přijmout 
prováděcí akty, kterými stanoví jednotné 
formuláře k podávání prohlášení 
o původu stavebních prací, dodávek 
a služeb.  Tyto prováděcí akty se přijímají 
poradním postupem uvedeným v čl. 100 
odst. 2. Jednotný formulář obsahuje tyto 
informace:
a) název a kontaktní informace 
zadavatele;
b) popis předmětu smlouvy;
c) název a kontaktní údaje hospodářského 
subjektu, jehož nabídka má být 
vyloučena;
d) informace o původu hospodářského 
subjektu, stavebních prací, dodávek nebo 
služeb a jejich hodnotě.
3. Pokud Komise zamítne rozhodnutí 
veřejného zadavatele o vyloučení nabídky 
v souladu s ustanoveními odstavce 1, 
uvědomí o tom zadavatele a sdělí mu 
důvody zamítnutí ve lhůtě 15 dnů, 
počínaje prvním pracovním dnem 
následujícím po dni, kdy obdržela 
oznámení o záměru vyloučit nabídku. 
Tato lhůta může být v řádně 
odůvodněných případech jednou 
prodloužena maximálně o 15 dnů, 
zejména pokud informace obsažené 
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v oznámení o záměru vyloučit nabídku 
nebo v přiložených dokumentech jsou 
neúplné nebo nepřesné nebo pokud 
v uváděných skutečnostech došlo 
k podstatným změnám. Pokud na konci 
tohoto třicetidenního období Komise 
nepřijme rozhodnutí o schválení či 
zamítnutí vyloučení nabídky, má se za to, 
že Komise vyloučení schválila.
4. Zadavatelé si od uchazečů mohou 
vyžádat informace o původu výrobků 
a služeb obsažených v nabídce a o jejich 
hodnotě. Pro účely nevyloučení nabídky 
podle odstavce 1 přijmou jako provizorní 
odůvodnění čestná prohlášení uchazečů. 
Zadavatel může ve kterékoli fázi řízení 
požádat uchazeče, aby předložil celou 
požadovanou dokumentaci nebo její části, 
pokud se to jeví nezbytné pro zajištění 
řádného průběhu řízení.  
5. Rozhodnutí o vyloučení nabídky lze 
přijmout, pokud:
a) pokud mezinárodní dohoda o přístupu 
na trh v oblasti zadávání veřejných 
zakázek uzavřená mezi Unií a zemí, kde 
mají výrobky nebo služby svůj původ, 
obsahuje výslovnou výhradu Unie pro 
přístup na trh u výrobků nebo služeb, pro 
které se vyloučení navrhuje;
b) pokud dohoda uvedená v písmenu a) 
neexistuje a třetí země uplatňuje 
restriktivní opatření týkající se zakázek, 
která nevedou k dostatečné reciprocitě 
přístupu na trh mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.
Pro účely písmene b) se předpokládá, že 
reciprocita není dostatečná v případech, 
kdy restriktivní opatření týkající se 
veřejných zakázek způsobují vážnou 
a přetrvávající diskriminaci 
hospodářských subjektů, stavebních prací, 
dodávek a služeb z Unie.
6. Před přijetím rozhodnutí podle článku 3 
vyslechne Komise dotčené zadavatele.



PE492.862v02-00 28/168 AM\909613CS.doc

CS

Článek 38b 
Provádění podmínek týkajících se 
reciprocity
Smlouvy uzavřené s hospodářským 
subjektem v rozporu s rozhodnutím 
Komise, jímž schvaluje vyloučení nabídky 
podle článku 38a poté, co jí zadavatel 
oznámil úmysl vyloučit nabídku, budou 
prohlášeny za neplatné ve smyslu 
směrnice 2007/66/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 490
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Název 1 – kapitola 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IV a
Nakládání s nezahrnutými dodávkami 
a službami
Článek 37a
Vyloučení výběrových řízení 
s nezahrnutými dodávkami a službami
1. Komise na žádost zadavatelů posoudí, 
zda u zakázek, jejichž odhadovaná 
hodnota bez daně z přidané hodnoty 
(DPH) není nižší než 5 000 000 EUR, 
schválí vyloučení z postupů při zadávání 
zakázek nabídky obsahující dodávky nebo 
služby s původem mimo Unii, pokud více 
než 50 % celkové hodnoty nabízených 
dodávek a služeb představují nezahrnuté 
dodávky a služby, a to za následujících 
podmínek.
2. Pokud zadavatelé zamýšlí zažádat 
o vyloučení z postupů pro zadávání 
zakázek podle odstavce 1, uvedou tuto 
skutečnost v oznámení o zakázce 
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zveřejněným v souladu s článkem 63.
Zadavatelé si od uchazečů vyžádají 
informace o původu dodávek a/nebo 
služeb obsažených v nabídce a o jejich 
hodnotě.
Komise může přijmout prováděcí akty, 
jimiž stanoví jednotné formuláře 
prohlášení o původu dodávek a služeb.
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v čl. 100 odst. 2.
Pokud zadavatelé obdrží nabídky, které 
splňují podmínky odstavce 1 a u nichž 
z tohoto důvodu zamýšlejí požádat 
o vyloučení, informují o tom Komisi. 
Zadavatel může během oznamovacího 
postupu pokračovat v analýze nabídek.
Oznámení se zasílá elektronicky 
prostřednictvím jednotného formuláře. 
Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví jednotné formuláře. Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v čl. 100 odst. 2. 
Jednotný formulář obsahuje tyto 
informace:
a) název a kontaktní informace 
zadavatele;
b) popis předmětu smlouvy;
c) název a kontaktní údaje hospodářského 
subjektu, jehož nabídka má být 
vyloučena;
d) informace o původu hospodářského 
subjektu, zboží a/nebo služeb a jejich 
hodnotě;
Komise si může od zadavatele vyžádat 
doplňující informace.
Tyto informace musí být poskytnuty ve 
lhůtě osmi pracovních dnů, počínaje 
prvním pracovním dnem následujícím po 
dni, kdy veřejný zadavatel obdrží žádost 
o doplňující informace. Pokud Komise ve 
lhůtě uvedené v odstavci 3 neobdrží žádné 
informace, běh lhůty se pozastaví do doby, 
než Komise obdrží požadované informace.



PE492.862v02-00 30/168 AM\909613CS.doc

CS

3. U zakázek uvedených v odstavci 1 
přijme Komise ve lhůtě dvou měsíců 
počínaje prvním pracovním dnem 
následujícím po dni, kdy obdržela 
oznámení, prováděcí akt, kterým schválí 
zamýšlené vyloučení. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 100 odst. 2a. Tato lhůta může být 
v náležitě odůvodněných případech
jednou prodloužena maximálně o dva 
měsíce, zejména pokud informace 
obsažené v oznámení nebo v přiložených 
dokumentech jsou neúplné nebo nepřesné 
nebo pokud v uváděných skutečnostech 
došlo k podstatným změnám. Pokud na 
konci této dvouměsíční lhůty nebo 
prodloužené lhůty Komise nepřijme 
rozhodnutí o schválení či neschválení 
vyloučení, má se za to, že Komise 
vyloučení neschválila.
4. Při přijímání prováděcích aktů podle 
odstavce 3 Komise schválí zamýšlené 
vyloučení v následujících případech:
a) pokud mezinárodní dohoda o přístupu 
na trh v oblasti zadávání veřejných 
zakázek uzavřená mezi Unií a zemí, kde 
má dodávka nebo služby svůj původ, 
obsahuje výslovnou výhradu Unie pro 
přístup na trh u dodávek nebo služeb, pro 
které se vyloučení navrhuje;
b) pokud dohoda uvedená v písmenu a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření, která nevedou 
k dostatečné reciprocitě při otevírání trhů 
mezi Unií a dotyčnou třetí zemí.
Pro účely písmene b) se předpokládá 
nedostatečná reciprocita v případech, kdy 
restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek způsobují vážnou a opakující se 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
dodávek a služeb Unie.
Při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavce 3 Komise neschválí 
zamýšlené vyloučení v případech, kdy by 
tím došlo k narušení závazků, jež Unie 
v oblasti přístupu na trh přijala uzavřením 
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mezinárodních dohod.
5. Při posuzování nedostatečné reciprocity 
Komise prověří následující podmínky:
a) do jaké míry právní předpisy dotyčné 
země v oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu 
s mezinárodními normami v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a zabraňují 
veškeré diskriminaci dodávek, služeb 
a hospodářských subjektů Unie;
b) do jaké míry veřejní zadavatelé / 
jednotliví zadavatelé zachovávají nebo 
přijímají diskriminační postupy vůči 
dodávkám, službám a hospodářským 
subjektům Unie.
6. Před tím, než Komise přijme rozhodnutí 
podle odstavce 3, vyslechne příslušného či 
příslušné uchazeče.
7. Zadavatelé, kteří vyloučili nabídky 
podle odstavce 1 tuto skutečnost uvedou 
v oznámení o zadání zakázky, které 
zveřejňují v souladu s článkem 64 této 
směrnice.
Článek 37b
Pravidla původu
1. Původ zboží se určuje v souladu 
s články 22 až 26 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 ze 
dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství.
2. Původ služby se určuje na základě 
původu fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje.
3. Pro účely tohoto nařízení se zachází 
s dodávkami a službami, jež pocházejí 
z jiných zemí Evropského hospodářského 
prostoru než z členských států, stejným 
způsobem jako se zbožím a službami, jež 
pocházejí z členských států.
Článek 37c
Provádění podmínek týkajících se 
reciprocity
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Smlouvy uzavřené s hospodářským 
subjektem v rozporu s prováděcími akty 
Komise přijatými podle článku 37a 
o zamýšleném vyloučení oznámeném 
zadavateli budou prohlášeny za neúčinné 
ve smyslu směrnice 2007/66/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že zadavatelé mohou 
použít otevřené nebo omezené řízení nebo 
vyjednávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži, jak je upraveno v této 
směrnici.

Členské státy stanoví, že zadavatelé mohou 
použít otevřené nebo omezené řízení nebo 
vyjednávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži a inovační partnerství, 
jak je upraveno v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 39. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 493
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oznámením o existenci systému 
kvalifikace podle článku 62, pokud je 
zakázka zadávána v omezeném nebo 
vyjednávacím řízení nebo inovačním 
partnerstvím;

b) oznámením o existenci systému 
kvalifikace podle článku 62, pokud je 
zakázka zadávána v omezeném nebo 
vyjednávacím řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 494
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oznámením o existenci systému 
kvalifikace podle článku 62, pokud je 
zakázka zadávána v omezeném nebo 
vyjednávacím řízení nebo inovačním 
partnerstvím;

b) oznámením o existenci systému 
kvalifikace podle článku 62, pokud je 
zakázka zadávána v omezeném nebo 
vyjednávacím řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 495
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že 
zadavatelé mohou použít vyjednávací 
řízení bez předchozí výzvy k účasti 
v soutěži jen ve specifických případech 

3. Členské státy stanoví, že zadavatelé 
mohou použít vyjednávací řízení bez 
předchozí výzvy k účasti v soutěži, jak je
výslovně uvedeno v článku 42.
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a za okolností výslovně uvedených
v článku 42.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro doručení nabídek by měla být prodloužena na 47 dnů, což uchazečům poskytne 
dostatek času na přípravu nabídky, avšak je stále kratší než současná lhůta (52 dnů).

Pozměňovací návrh 497
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zadavatel může lhůtu pro doručení 
nabídek stanovenou v odst. 1 druhém 
pododstavci zkrátit o pět dnů, jestliže 
souhlasí s tím, aby nabídky byly 
předkládány elektronickou cestou 
v souladu s čl. 33 odst. 3, 4 a 5.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 498
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je obecně stanovena na nejméně 30
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce nebo výzva k potvrzení zájmu, a 
v žádném případě nesmí být kratší než 15 
dnů.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je obecně stanovena na nejméně 35
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce nebo výzva k potvrzení zájmu, a 
v žádném případě nesmí být kratší než 15 
dnů.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro doručení žádostí o účast by měla být prodloužena na 35 dnů, což uchazečům 
poskytne dostatek času na přípravu nabídky.

Pozměňovací návrh 499
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je obecně stanovena na nejméně 
30 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce, nebo v případě, že se 
jako výzva k účasti v soutěži použije 
pravidelné předběžné oznámení, kdy byla 
odeslána výzva k potvrzení zájmu, a 
v žádném případě nesmí být kratší než 15 
dnů.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je dostatečně dlouhé období ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce, nebo v případě, že se jako výzva 
k účasti v soutěži použije pravidelné 
předběžné oznámení, kdy byla odeslána 
výzva k potvrzení zájmu, a v žádném 
případě nesmí být kratší než 15 dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je obecně stanovena na nejméně 30
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce, nebo v případě, že se jako výzva 
k účasti v soutěži použije pravidelné 
předběžné oznámení, kdy byla odeslána 
výzva k potvrzení zájmu, a v žádném 
případě nesmí být kratší než 15 dnů.

Minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je obecně stanovena na nejméně 35
dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o zakázce, nebo v případě, že se jako výzva 
k účasti v soutěži použije pravidelné 
předběžné oznámení, kdy byla odeslána 
výzva k potvrzení zájmu, a v žádném 
případě nesmí být kratší než 15 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro doručení žádostí o účast by měla být prodloužena na 35 dnů, což uchazečům 
poskytne dostatek času na přípravu nabídky.

Pozměňovací návrh 501
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 3 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Veřejní zadavatelé nesmějí omezovat 
jednání na ceny uvedené v nabídkách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 43
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 vypouští se
Inovační partnerství

1. Členské státy mohou stanovit, aby 
zadavatelé uplatňovali inovační 
partnerství, jak je upraveno touto 
směrnicí. Členské státy mohou 
rozhodnout, že ustanovení o inovačním 
partnerství nepřevedou do svého 
vnitrostátního práva nebo že omezí jeho 
použití na určité druhy zakázek.
V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na výzvu k účasti v soutěži 
podle čl. 39 odst. 2 písm. b) a c), jejímž 
cílem je založení strukturovaného 
partnerství pro vývoj inovačního 
produktu, služby nebo stavebních prací 
a následný nákup dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, jež jsou jeho výsledkem, 
za předpokladu, že odpovídají dohodnuté 
úrovni výkonnosti a nákladům.
2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k fázi výroby dodávek 
nebo poskytování služeb. Zabezpečuje, 
aby partner dosahoval průběžných cílů, 
a zajišťuje výplatu odměny v příslušných 
splátkách. Na základě daných cílů může 
zadavatel po každé fázi rozhodnout 
o ukončení partnerství a může vyhlásit 
nové zadávací řízení pro zbývající fáze za 
předpokladu, že získal příslušná práva 
k duševnímu vlastnictví. 

3. Zakázka se zadává v souladu s pravidly 
pro vyjednávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži stanovenými v článku 
42. 

Při výběru zájemců zadavatelé věnují 
zvláštní pozornost kritériím týkajícím se 
schopnosti a zkušenosti uchazečů v oblasti 
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výzkumu a vývoje nebo vývoje inovačních 
řešení. Mohou omezit počet vhodných 
zájemců, kteří budou vyzváni k účasti na 
řízení, v souladu s čl. 72 odst. 2.

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené zadavatelem, jež nemohou být 
uspokojeny pomocí existujících řešení, 
mohou předkládat jen hospodářské 
subjekty, které jsou k tomu vyzvány 
zadavatelem na základě jeho posouzení 
požadovaných informací. Zakázka se 
přiděluje výhradně na základě kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
v souladu s čl. 76 odst. 1 písm. a).

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 43
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 vypouští se
Inovační partnerství
1. Členské státy mohou stanovit, aby 
zadavatelé uplatňovali inovační 
partnerství, jak je upraveno touto 
směrnicí. Členské státy mohou 
rozhodnout, že ustanovení o inovačním 
partnerství nepřevedou do svého 
vnitrostátního práva nebo že omezí jeho 
použití na určité druhy zakázek.

V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na výzvu k účasti v soutěži 
podle čl. 39 odst. 2 písm. b) a c), jejímž 
cílem je založení strukturovaného 
partnerství pro vývoj inovačního 
produktu, služby nebo stavebních prací 
a následný nákup dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, jež jsou jeho výsledkem, 
za předpokladu, že odpovídají dohodnuté 
úrovni výkonnosti a nákladům.

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

3. Zakázka se zadává v souladu s pravidly 
pro vyjednávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži stanovenými v článku 
42. 

Při výběru zájemců zadavatelé věnují 
zvláštní pozornost kritériím týkajícím se 
schopnosti a zkušenosti uchazečů v oblasti 
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výzkumu a vývoje nebo vývoje inovačních 
řešení. Mohou omezit počet vhodných 
zájemců, kteří budou vyzváni k účasti na 
řízení, v souladu s čl. 72 odst. 2.

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené zadavatelem, jež nemohou být 
uspokojeny pomocí existujících řešení, 
mohou předkládat jen hospodářské 
subjekty, které jsou k tomu vyzvány 
zadavatelem na základě jeho posouzení
požadovaných informací. Zakázka se 
přiděluje výhradně na základě kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
v souladu s čl. 76 odst. 1 písm. a).

4. Struktura partnerství a zejména doba 
trvání a hodnota jednotlivých fází odráží 
stupeň inovace navrhovaného řešení 
a posloupnost výzkumných a inovačních 
kroků potřebných k vývoji inovačního 
řešení, jaké ještě na trhu není k dispozici. 
Hodnota a doba trvání zakázky na nákup 
výsledné dodávky, služby nebo stavebních 
prací nepřekročí vhodné limity 
a zohledňuje potřebu návratnosti nákladů, 
včetně nákladů vzniklých při vývoji 
inovačního řešení, a potřebu dosažení 
odpovídajícího zisku.
Zadavatel nesmí používat inovační 
partnerství způsobem, který by bránil 
hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji 
narušoval.

Or. fr

Pozměňovací návrh 504
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, aby Členské státy stanoví, aby zadavatelé 
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zadavatelé uplatňovali inovační partnerství, 
jak je upraveno touto směrnicí. Členské 
státy mohou rozhodnout, že ustanovení 
o inovačním partnerství nepřevedou do 
svého vnitrostátního práva nebo že omezí 
jeho použití na určité druhy zakázek.

uplatňovali inovační partnerství, jak je 
upraveno touto směrnicí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, aby 
zadavatelé uplatňovali inovační partnerství, 
jak je upraveno touto směrnicí. Členské 
státy mohou rozhodnout, že ustanovení 
o inovačním partnerství nepřevedou do 
svého vnitrostátního práva nebo že omezí 
jeho použití na určité druhy zakázek.

Členské státy stanoví, aby zadavatelé 
uplatňovali inovační partnerství, jak je 
upraveno touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou této modernizace je podpora inovačních partnerství. Jako takové by 
provedení tohoto postupu nemělo být dobrovolné, ale jednotné ve všech členských státech, 
aby byly zajištěny rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na výzvu k účasti v soutěži 

V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
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podle čl. 39 odst. 2 písm. b) a c), jejímž 
cílem je založení strukturovaného 
partnerství pro vývoj inovačního produktu, 
služby nebo stavebních prací a následný 
nákup dodávek, služeb nebo stavebních 
prací, jež jsou jeho výsledkem, za 
předpokladu, že odpovídají dohodnuté 
úrovni výkonnosti a nákladům.

jejímž cílem je založení strukturovaného 
partnerství pro vývoj inovačního produktu, 
služby nebo stavebních prací a následný 
nákup dodávek, služeb nebo stavebních 
prací, jež jsou jeho výsledkem, jsou 
potřebné a tuto potřebu nelze uspokojit 
řešeními dostupnými na trhu, za 
předpokladu, že odpovídají dohodnuté 
úrovni výkonnosti a nákladům. Zakázka, 
kterou vzniká inovační partnerství, se 
přiděluje výhradně na základě kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
v souladu s čl. 76 odst. 1 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vylepšuje nový postup s inovačními partnerstvími.

Pozměňovací návrh 507
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový) a 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Práva k duševnímu vlastnictví se udělují 
pouze pro účely toho, aby veřejný 
zadavatel mohl stavět na výsledcích 
předchozích fází podle cíle partnerství, 
pokud se v průběhu řízení změní 
dodavatel, s cílem omezit jejich možného 
využívání podnikem, který byl nahrazen.
Ujednání o právech duševního vlastnictví 
jasně stanoví práva a povinnosti všech 
stran.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, a mohou zahrnovat fázi výroby 
dodávek nebo poskytování služeb či 
dokončení stavebních prací. Partnerství 
stanoví průběžné cíle, jichž musí partner
dosáhnout, a zajišťuje výplatu odměny 
v příslušných splátkách. Na základě 
daných cílů může zadavatel po každé fázi 
rozhodnout o ukončení partnerství a může 
vyhlásit nové zadávací řízení pro zbývající 
fáze za předpokladu, že v zadávací 
dokumentaci uvedl, za jakých podmínek 
může využít svého práva na ukončení 
partnerství.

Or. en

Odůvodnění

Tamtéž.

Pozměňovací návrh 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázka se zadává v souladu s pravidly pro 
vyjednávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži stanovenými v článku 
42.

Zakázka se zadává v souladu
s ustanoveními níže uvedeného prvního 
pododstavce písmen a)–h):

a) veřejní zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci, které prvky definují 
minimální požadavky, které je třeba splnit. 
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Označení musí být dostatečně přesné, aby 
umožnilo hospodářským subjektům určit 
povahu a rozsah zakázky a rozhodnout 
o tom, zda žádat o účast v řízení;
b) minimální lhůta pro doručení žádostí 
o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o zakázce, nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací. Minimální lhůta pro doručení 
výchozích/původních nabídek je 30 dnů 
ode dne, kdy byla odeslána výzva;
c) veřejní zadavatelé s účastníky 
projednají původní a všechny následující 
předložené nabídky s cílem zlepšit obsah 
a zajistit, aby tyto nabídky lépe splňovaly 
kritéria pro zadání zakázky uvedená 
v zadávací dokumentaci;
d) v průběhu jednání veřejní zadavatelé 
zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. 
Za tímto účelem neposkytují informace 
diskriminačním způsobem, který by mohl 
zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným. 
Zvláště se budou snažit zajistit, aby 
všichni uchazeči, jejichž nabídky nebyly 
vyloučeny, byli včas písemně informováni 
o jakýchkoli změnách v těch částech 
technických specifikací další zadávací 
dokumentace, jež nestanoví minimální 
požadavky, a poskytnou dostatek času, aby 
tito uchazeči mohli nabídky podle daných 
změn upravit a upravené znovu předložit;
e) V souladu s článkem 32 veřejní 
zadavatelé nesmějí ostatním účastníkům 
odhalit důvěrné informace sdělené 
zájemcem, který se účastní vyjednávání, 
bez jeho souhlasu. Tento souhlas nesmí 
mít podobu obecného zřeknutí se práv, 
nýbrž musí být vydán s odkazem na 
zamýšlené sdělení konkrétních informací;
f) o minimálních podmínkách a kritériích 
pro zadání zakázky nelze vyjednávat;
g) po vypršení lhůty pro předkládání 
nabídek a před zahájením jejich 
posuzování mohou veřejní zadavatelé 
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určit poměrnou váhu přisuzovanou 
podpoložkám předem stanoveného kritéria 
podle čl. 76 odst. 5 za následujících 
podmínek:
i) kritéria pro zadání zakázky uvedená 
v zadávací dokumentaci nebo v oznámení 
o zakázce zůstanou nezměněna;
ii) toto se nevztahuje na nové prvky, které 
by byla ovlivnily přípravu nabídek;
iii) nedojde k diskriminaci kteréhokoli 
z uchazečů;
h) Řízení s inovačním partnerstvím se 
mohou konat v postupných fázích s cílem 
snížit počet nabídek, o nichž se bude 
vyjednávat, za použití kritérií pro zadání 
uvedených v oznámení o zakázce, ve výzvě 
k potvrzení zájmu nebo v zadávací 
dokumentaci. Veřejný zadavatel uvede 
v oznámení o zakázce, výzvě k potvrzení 
zájmu nebo zadávací dokumentaci, zda 
tuto možnost využije;

Or. en

Odůvodnění

Klíčový pozměňovací návrh, který propojuje postup s inovačním partnerstvím a výběrové 
řízení s vyjednáváním, jež jinak nejsou využívány při zadávání zakázek v oblasti veřejných 
služeb, a který okrajově umožňuje více vyjednávat s ohledem na to, že takový přístup je 
potřeba u nových typů zadávání zakázek spadajících pod nové postupy. Tato skutečnost 
vysvětluje, proč sem v zájmu transparentnosti a spravedlnosti byly zařazeny pouze některé 
důležité části článku 27 hlavní směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výběru zájemců veřejní zadavatelé 
věnují zvláštní pozornost kritériím 
týkajícím se schopnosti a zkušenosti 

Při výběru zájemců zadavatelé věnují 
zvláštní pozornost kritériím týkajícím se 
schopnosti zájemců v oblasti výzkumu 
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uchazečů v oblasti výzkumu a vývoje nebo
vývoje inovačních řešení. Mohou omezit 
počet vhodných zájemců, kteří budou 
vyzváni k účasti na řízení, v souladu s čl. 
72 odst. 2.

a vývoje a vývoje inovačních řešení.
Mohou omezit počet vhodných zájemců, 
kteří budou vyzváni k účasti na řízení, 
v souladu s čl. 72 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení řízení s inovačním partnerstvím, které jej zpřístupní zejména inovativním malým 
a středním podnikům.

Pozměňovací návrh 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené zadavatelem, jež nemohou být 
uspokojeny pomocí existujících řešení, 
mohou předkládat jen hospodářské 
subjekty, které jsou k tomu vyzvány 
zadavatelem na základě jeho posouzení 
požadovaných informací. Zakázka se 
přiděluje výhradně na základě kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
v souladu s čl. 76 odst. 1 písm. a).

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

Or. en

Odůvodnění

V předchozích pozměňovacích návrzích týkajících se inovačních partnerství již bylo zmíněno, 
na jakém základě se zakázka přiděluje.

Pozměňovací návrh 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatel zaručí, aby struktura partnerství 
a zejména doba trvání a hodnota 
jednotlivých fází odrážela stupeň inovace 
navrhovaného řešení a posloupnost 
výzkumných a inovačních kroků 
potřebných k vývoji inovativního řešení, 
jaké ještě na trhu není k dispozici. 
Odhadovaná hodnota dodávky, služby 
nebo stavebních prací bude úměrná 
investicím potřebným na jejich vytvoření.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby využívání inovačních partnerství odpovídalo klíčovému 
cíli tohoto nového postupu a aby tato partnerství vytvářela hodnoty úměrné investovaným 
prostředkům. 

Pozměňovací návrh 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Touto problematikou se již zabývají předchozí pozměňovací návrhy týkající se inovačních 
partnerství.
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Pozměňovací návrh 514
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou použít vyjednávací 
řízení bez předchozí výzvy k účasti 
v soutěži v následujících případech:

Veřejní zadavatelé nesmějí využívat 
vyjednávací řízení bez předchozí výzvy 
k účasti v soutěži s cílem omezit 
vyjednávání na cenu stavebních prací, 
dodávek a služeb. Zadavatelé mohou 
použít vyjednávací řízení bez předchozí 
výzvy k účasti v soutěži v následujících 
případech:

Or. fr

Pozměňovací návrh 515
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže v řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži nebyly podány žádné 
nabídky nebo žádné vhodné nabídky nebo 
žádné žádosti o účast, za předpokladu, že 
se původní podmínky zakázky podstatně
nezmění;

a) jestliže v řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži nebyly podány žádné 
nabídky nebo žádné vhodné nabídky nebo 
žádné žádosti o účast, za předpokladu, že 
se původní podmínky zakázky nezmění;

Or. it

Pozměňovací návrh 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) jestliže lze z uměleckých důvodů 
zakázku zadat pouze konkrétnímu 
hospodářskému subjektu;

Or. en

Odůvodnění

Přístup, který vymezuje používání vyjednávacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži 
pouze na umělecká díla je příliš omezený. veřejné zakázky, kterých se to týká, se nemusejí 
vztahovat přímo na umělecké dílo, ale mohou být umělecké povahy (např. umělecké 
vystoupení či koncert).

Pozměňovací návrh 517
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 518
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů;

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických či právních důvodů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů;

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických či právních důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů;

i) neexistence hospodářské soutěže 
z právních či technických důvodů;

Or. de

Pozměňovací návrh 521
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 522
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 523
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jestliže hospodářský subjekt vyvine 
iniciativu a nabídne zadavateli inovační 
partnerství s cílem vytvořit strukturované 
partnerství pro vývoj inovačního výrobku, 
služby nebo stavebních prací a následný 
nákup výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že 
splňují dohodnutou úroveň výkonnosti 
a odpovídají dohodnutým nákladům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 524
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené vyšší mocí, 
a proto nelze dodržet lhůty stanovené pro 
otevřené řízení, omezené řízení nebo 
vyjednávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži. Okolnosti, které se
uvádějí pro odůvodnění krajní naléhavosti, 
nesmějí být v žádném případě způsobeny 
zadavatelem;

e) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti, které zadavatel nemohl 
předvídat, a proto nelze dodržet lhůty 
stanovené pro otevřené řízení, omezené 
řízení nebo vyjednávací řízení s předchozí 
výzvou k účasti v soutěži. Okolnosti, které 
se uvádějí pro odůvodnění krajní 
naléhavosti, nesmějí být v žádném případě 
způsobeny zadavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené vyšší mocí, 
a proto nelze dodržet lhůty stanovené pro 
otevřené řízení, omezené řízení nebo 
vyjednávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži. Okolnosti, které se 
uvádějí pro odůvodnění krajní naléhavosti, 
nesmějí být v žádném případě způsobeny 
zadavatelem;

e) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti, a proto nelze dodržet 
lhůty stanovené pro otevřené řízení, 
omezené řízení nebo vyjednávací řízení 
s předchozí výzvou k účasti v soutěži. 
Okolnosti, které se uvádějí pro odůvodnění 
krajní naléhavosti, nesmějí být v žádném 
případě způsobeny zadavatelem;

Or. en

Odůvodnění

Přístup vymezující krajní naléhavost pouze na případy zapříčiněné vyšší mocí je příliš 
omezený.

Pozměňovací návrh 526
Peter Simon
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Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené vyšší mocí, 
a proto nelze dodržet lhůty stanovené pro 
otevřené řízení, omezené řízení nebo 
vyjednávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži. Okolnosti, které se 
uvádějí pro odůvodnění krajní naléhavosti, 
nesmějí být v žádném případě způsobeny 
zadavatelem;

e) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobených 
okolnostmi, které veřejný zadavatel 
nemohl předvídat, a proto nelze dodržet 
lhůty stanovené pro otevřené řízení, 
omezené řízení nebo vyjednávací řízení 
s předchozí výzvou k účasti v soutěži. 
Okolnosti, které se uvádějí pro odůvodnění 
krajní naléhavosti, nesmějí být v žádném 
případě způsobeny zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 527
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě zakázek na dodávky týkajících 
se dodatečných dodávek od původního 
dodavatele, jejichž cílem je buď částečné 
nahrazení stávajících dodávek nebo 
zařízení, nebo rozšíření stávajících 
dodávek nebo zařízení, jestliže by změna 
dodavatele nutila zadavatele získávat 
materiál, který má jiné technické vlastnosti, 
což by mělo za následek neslučitelnost 
nebo nepřiměřené technické obtíže při 
provozu a údržbě;

f) v případě zakázek na dodávky týkajících 
se dodatečných dodávek od původního 
dodavatele, jejichž cílem je buď částečné 
nahrazení stávajících dodávek nebo 
zařízení, nebo rozšíření stávajících 
dodávek nebo zařízení, jestliže by změna 
dodavatele nutila zadavatele získávat 
materiál, který má jiné technické vlastnosti, 
což by mělo za následek neslučitelnost 
nebo nepřiměřené technické obtíže při 
provozu a údržbě; pro dodatečné stavební 
práce nebo služby nezahrnuté do původně 
zadaného projektu nebo původně 
sjednané zakázky, které se však na 
základě nepředvídatelných okolností staly 
nezbytnými pro provedení zakázky, za 
předpokladu, že zakázka je zadána 
zhotoviteli nebo poskytovateli služeb, který 
provádí původní zakázku:
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– pokud tyto dodatečné stavební práce 
nebo služby nemohou být technicky nebo 
hospodářsky odděleny od hlavní zakázky 
bez velkých obtíží pro zadavatele; nebo
– jestliže tyto dodatečné stavební práce 
nebo služby jsou pro zakázku zcela 
nezbytné v pozdějších stádiích, ačkoli jsou 
oddělitelné od provedení původní zakázky;

Or. en

Odůvodnění

Platná směrnice o veřejných službách obsahuje ustanovení, která umožňují zahrnout 
dodatečné stavební práce nebo služby na seznam okolností, za nichž je možné využít 
vyjednávací řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži. Zahrnutí těchto podmínek je pro 
zadavatele velmi důležité, a proto není důvod je odstranit z textu nové směrnice. Výjimka, 
kterou umožňuje nový čl. 82 odst. 6 návrhu, svou podstatou neodpovídá původnímu 
ustanovení (stávající čl. 40 odst. 3 písm. f) a jeho znění se nevztahuje na stejné okolnosti.

Pozměňovací návrh 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pro dodatečné stavební práce nebo 
služby nezahrnuté do původně zadaného 
projektu nebo původně sjednané zakázky, 
které se však na základě 
nepředvídatelných okolností staly 
nezbytnými pro provedení zakázky, za 
předpokladu, že zakázka je zadána 
zhotoviteli nebo poskytovateli služeb, který 
provádí původní zakázku:
i) pokud tyto dodatečné stavební práce 
nebo služby nemohou být technicky nebo 
hospodářsky odděleny od hlavní zakázky 
bez velkých obtíží pro zadavatele; nebo
ii) jestliže tyto dodatečné stavební práce 
nebo služby jsou pro zakázku zcela 
nezbytné v pozdějších stádiích, ačkoli jsou 
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oddělitelné od provedení původní zakázky;

Or. en

Odůvodnění

Platná směrnice o veřejných službách obsahuje ustanovení, která umožňují zahrnout 
dodatečné stavební práce nebo služby na seznam okolností, za nichž je možné využít 
vyjednávací řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži. Zahrnutí těchto podmínek je pro 
zadavatele velmi důležité, a proto není důvod je odstranit z textu nové směrnice. Výjimka, 
kterou umožňuje nový čl. 82 odst. 6 návrhu, svou podstatou neodpovídá původnímu 
ustanovení (stávající čl. 40 odst. 3 písm. f) a jeho znění se nevztahuje na stejné okolnosti.

Pozměňovací návrh 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pro dodatečné stavební práce nebo 
služby nezahrnuté do původně zadaného 
projektu nebo původně sjednané zakázky, 
které se však na základě 
nepředvídatelných okolností staly 
nezbytnými pro provedení zakázky, za 
předpokladu, že zakázka je zadána 
zhotoviteli nebo poskytovateli služeb, který 
provádí původní zakázku:
i) pokud tyto dodatečné stavební práce 
nebo služby nemohou být technicky nebo 
hospodářsky odděleny od hlavní zakázky 
bez velkých obtíží pro zadavatele; nebo
ii) jestliže tyto dodatečné stavební práce 
nebo služby jsou pro zakázku zcela 
nezbytné v pozdějších stádiích, ačkoli jsou 
oddělitelné od provedení původní zakázky;

Or. en

Odůvodnění

Platná směrnice o veřejných službách obsahuje ustanovení, která umožňují zahrnout 
dodatečné stavební práce nebo služby na seznam okolností, za nichž je možné využít 
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vyjednávací řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži. Zahrnutí těchto podmínek je pro 
zadavatele velmi důležité, a proto není důvod je odstranit z textu nové směrnice. Výjimky, 
které umožňuje nový čl. 82 odst. 6 návrhu, neodpovídají původním ustanovením.

Pozměňovací návrh 530
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) pro nákup dodávek za zvláště výhodných 
podmínek od dodavatele, který s konečnou 
platností ukončuje svou obchodní činnost, 
nebo od likvidátorů v případě 
insolvenčního řízení, vyrovnání s věřiteli 
nebo podobného řízení podle vnitrostátních 
právních a správních předpisů;

j) pro nákup dodávek za zvláště výhodných 
podmínek od dodavatele, který s konečnou 
platností ukončuje svou obchodní činnost, 
nebo od likvidátorů v případě 
insolvenčního řízení nebo podobného 
řízení podle vnitrostátních právních 
a správních předpisů;

Or. en

Odůvodnění

Běžná situace, kdy hospodářský subjekt je ve vyrovnávacím řízení, nesmí sama o sobě být 
považována za důvod pro vyloučení. 

Pozměňovací návrh 531
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je nestandardní nebo nepřijatelná, a a) je nestandardní nebo nepřijatelná, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se zadavatel rozhodne v souladu 
s tímto článkem použít vyjednávací řízení 
bez předchozí výzvy k účasti v soutěži, 
poskytne orgánu pro dohled uvedeném 
v článku 93 podrobnou zprávu, v níž svůj 
výběr odůvodní a jež bude obsahovat  
dokumentaci veřejné zakázky a s ní 
související informace; v případě, že si 
přeje použít vyjednávací řízení bez 
předchozí výzvy k účasti v soutěži podle 
písmene a) odstavce 1, přiloží 
dokumentaci předchozí výzvy k podání 
nabídek.

Or. it

Pozměňovací návrh 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rámcovou dohodou se rozumí dohoda 
mezi jedním nebo více zadavateli a jedním 
nebo více hospodářskými subjekty, jejímž 
účelem je stanovit podmínky, zejména 
s ohledem na ceny a případně na 
předpokládané množství, kterými se budou 
řídit zakázky zadávané během daného 
období.

Rámcovou dohodou se rozumí dohoda 
mezi jedním nebo více zadavateli a jedním 
nebo více hospodářskými subjekty, jejímž 
účelem je stanovit podmínky, kterými se 
budou řídit zakázky zadávané během 
daného období.

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé dostanou možnost regulovat rámcové dohody spadající do působnosti 
směrnice o veřejných službách, pokud použijí postupy stanovené touto směrnicí. Navrhované 
ustanovení vychází z pravidel týkajících se rámcových dohod obsažených v původní směrnici 
a mělo by být zamítnuto, jelikož je v rozporu se základními principy směrnice o veřejných 



PE492.862v02-00 58/168 AM\909613CS.doc

CS

službách, neboť cílem této směrnice je podřídit zakázky zadavatelů působících v příslušných 
odvětvích konkrétnímu režimu, který bude flexibilnější než režim stanovený původní směrnicí.

Pozměňovací návrh 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé dostanou možnost regulovat rámcové dohody spadající do působnosti 
směrnice o veřejných službách, pokud použijí postupy stanovené touto směrnicí. Navrhované 
ustanovení odráží pravidla týkající se rámcových dohod obsažená v původní směrnici a bude 
zamítnuto, jelikož je v rozporu se základními principy směrnice o veřejných službách, neboť 
cílem této směrnice je podřídit zakázky zadavatelů působících v příslušných odvětvích 
konkrétnímu režimu, který bude flexibilnější než režim stanovený původní směrnicí.
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Pozměňovací návrh 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé dostanou možnost regulovat rámcové dohody spadající do působnosti 
směrnice o veřejných službách, pokud použijí postupy stanovené touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 537
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit šest let, kromě výjimečných 
a řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů. Doba 
platnosti rámcové dohody spojené 
s údržbou se zakládá na životním cyklu 
stavby či dodávky.

Or. en

Odůvodnění

Záměrem je řešit problémy se zakázkami na údržbu např. výtahů.

Pozměňovací návrh 538
Frank Engel, Constance Le Grip
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Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě případů, kdy se 
jedná o stavbu, jejíž dokončení bude trvat 
déle než čtyři roky, nebo pokud je delší 
doba platnosti odůvodněna potřebou 
hospodářských subjektů provést investice, 
které mají delší dobu amortizace, než čtyři 
roky, nebo je spojena s náborem takových 
zaměstnanců, kteří budou zakázku plnit, 
či s odbornou přípravou zaměstnanců, 
kteří budou zakázku plnit.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 539
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě případů, kdy je 
předmět rámcové dohody specifické 
povahy a je třeba stanovit delší dobu 
platnosti.  

Or. it

Pozměňovací návrh 540
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

překročit šest let, kromě výjimečných 
a řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů.

Or. en

Odůvodnění

Dobu platnosti rámcových dohod je třeba omezit v zájmu zvýšení hospodářské soutěže. 
Stávající směrnice však nekladou žádná omezení, a proto se zdá, že čtyřletá doba platnosti je 
příliš krátká a snížila by motivaci pro uchazeče, zejména pak malé a střední podniky, k účasti 
na zadávacích řízeních pro veřejné zakázky, jelikož by na sebe po krátké době museli znovu 
nést administrativní zátěž spojenou s podáním nové nabídky.

Pozměňovací návrh 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Tyto postupy lze použít pouze mezi 
zadavateli, kteří jsou k tomuto účelu jasně 
označeni ve výzvě k účasti v soutěži, výzvě 
k potvrzení zájmu anebo, pokud je soutěž 
vyhlašována formou oznámení o existenci 
systému kvalifikace, ve výzvě k podávání 
nabídek, a těmi hospodářskými subjekty, 
které byly původně stranami rámcové 
dohody.
Zakázky založené na rámcové dohodě 
nesmějí za žádných okolností podstatně 
měnit podmínky stanovené v rámcové 
dohodě, zejména v případě uvedeném 
v odstavci 3.
Zadavatelé nesmějí rámcové dohody 
zneužívat nebo je používat způsobem, 
který by bránil hospodářské soutěži, 
omezoval ji nebo ji narušoval.
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Or. en

Pozměňovací návrh 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Tyto postupy lze použít pouze mezi 
zadavateli, kteří jsou k tomuto účelu jasně 
označeni ve výzvě k účasti v soutěži, výzvě 
k potvrzení zájmu anebo, pokud je soutěž 
vyhlašována formou oznámení o existenci 
systému kvalifikace, ve výzvě k podávání 
nabídek, a těmi hospodářskými subjekty, 
které byly původně stranami rámcové 
dohody.
Zakázky založené na rámcové dohodě 
nesmějí za žádných okolností podstatně 
měnit podmínky stanovené v rámcové 
dohodě, zejména v případě uvedeném 
v odstavci 3.
Zadavatelé nesmějí rámcové dohody 
zneužívat nebo je používat způsobem, 
který by bránil hospodářské soutěži, 
omezoval ji nebo ji narušoval.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované ustanovení odráží pravidla týkající se rámcových dohod obsažená v původní 
směrnici a bude zamítnuto, jelikož je v rozporu se základními principy směrnice o veřejných 
službách, neboť cílem této směrnice je podřídit zakázky zadavatelů působících v příslušných 
odvětvích konkrétnímu režimu, který bude flexibilnější než režim stanovený původní směrnicí.
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Pozměňovací návrh 543
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé nesmějí rámcové dohody 
zneužívat nebo je používat způsobem, 
který by bránil hospodářské soutěži, 
omezoval ji nebo ji narušoval, a musejí 
odůvodnit zavedení specifikací 
příslušných ustanovení, aby jejich výklad 
byl jednoznačný. 

Or. es

Pozměňovací návrh 544
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem této revize bylo zjednodušit postupy a vytvořit větší právní jistotu, platné ustanovení je 
mnohem srozumitelnější (viz článek 14 směrnice 2004/17/ES) a jeho změna nebyla nijak 
zdůvodněna. 
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Pozměňovací návrh 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 547
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem této revize bylo zjednodušit postupy a vytvořit větší právní jistotu, platné ustanovení je 
mnohem srozumitelnější (viz článek 14 směrnice 2004/17/ES) a jeho změna nebyla nijak 
zdůvodněna. 

Pozměňovací návrh 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 5 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zadavatelé stanoví lhůtu, která je 
dostatečně dlouhá, aby umožnila 
předložení nabídek pro každou konkrétní 
zakázku, s přihlédnutím k faktorům, jako je 
složitost předmětu zakázky a čas potřebný 
k odeslání nabídek; Pokud se vyžaduje, 
aby uchazeči před podáním nabídek 
navštívili místo, bude lhůta delší než 
patnáct pracovních dnů.

Or. es

Pozměňovací návrh 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zadavatelé mají během doby platnosti 
rámcové dohody možnost k ní přidružit 
další hospodářské subjekty pod 
podmínkou, že tyto hospodářské subjekty 
splňují kritéria stanovená v tomto článku 
a v době uzavření dohody ještě nebyly 
založeny.
Zadavatelé mají během doby platnosti 
rámcové dohody možnost z ní vyloučit 
hospodářské subjekty, pokud hospodářský 
subjekt plní jakýkoli podstatný požadavek 
stanovený dohodou se závažnými nebo 
přetrvávajícími nedostatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud se mění doba trvání bez vypouští se
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ukončení systému, ve formě, v níž byla 
původně zveřejněna výzva k účasti 
v soutěži v rámci dynamického nákupního 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud dochází k ukončení systému, ve 
formě oznámení o zadání zakázky 
uvedené v článku 64.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pouze u standardizovaných služeb 
a dodávek mohou zadavatelé používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Elektronické dražby mohou být efektivní, pokud s  jedná o plně standardizované dodávky 
a služby, avšak jsou zpravidla nevhodné či dokonce kontraproduktivní v případech, kdy jsou 
vedena složitá zadávací řízení.  Ze své podstaty jsou nevhodné při zadávání zakázek na 
stavební práce.

Pozměňovací návrh 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Marc Tarabella
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Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé mohou používat elektronické 
dražby, v jejichž rámci se předkládají nové, 
snížené ceny a/nebo nové hodnoty týkající 
se některých prvků nabídek, pouze 
k nákupu standardizovaného zboží.

Or. fr

Pozměňovací návrh 563
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé mohou používat elektronické 
dražby, v jejichž rámci se předkládají nové, 
snížené ceny a/nebo nové hodnoty týkající 
se některých prvků nabídek. Využití 
elektronických dražeb se omezí pouze na 
zadávací řízení týkající se plně 
standardizovaných dodávek a služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 564
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 47. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se nevztahuje na veřejné 
zakázky na stavební práce.

Or. it
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Pozměňovací návrh 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má být zakázka zadána na základě 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, je
výzva doplněna výsledkem úplného 
vyhodnocení nabídky dotčeného uchazeče, 
provedeného v souladu s poměrnými 
váhami stanovenými v čl. 76 odst. 5 
prvním pododstavci.

Výzva je doplněna výsledkem úplného 
vyhodnocení nabídky dotčeného uchazeče, 
provedeného v souladu s poměrnými 
váhami stanovenými v čl. 76 odst. 5 
prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy mohou zavést ustanovení 
o používání elektronických katalogů
u zakázek na služby a na dodávky. Tento 
článek se nevztahuje na veřejné zakázky 
na stavební práce.

Or. it

Pozměňovací návrh 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost povolit zadavatelům využívání služeb ústředního nákupního 
subjektu, avšak neměli by jim je ukládat jako povinnost. Využití ústředního nákupního 
subjektu je jedním z postupů zadávání zakázek, které vedou k soustředění poptávky, což by 
mohlo být nepříznivé pro malé a střední podniky. Proto by členské státy měly mít možnost 
rozhodnout, zda v závislosti na své vnitrostátní politice vytvoří centralizované postupy 
zadávání zakázek či nikoli.

Pozměňovací návrh 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mohou veřejným
zadavatelům také umožnit využívání 
centralizovaných nákupních činností, 
které nabízejí ústřední nákupní subjekty 
ustavené v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost povolit veřejným zadavatelům využívání služeb ústředního 
nákupního subjektu, avšak neměli by jim je ukládat jako povinnost. V některých členských 
státech by možnost stanovená v čl. 35 odst. 2 návrhu Komise mohla způsobit potíže 
s vnitrostátními právními předpisy (mohlo by se tedy stát, že by veřejní zadavatelé nemohli 
podléhat právním ustanovením jiného členského státu, což by mohlo zejména nastat v případě 
právních předpisů týkajících se přezkumných řízení). 
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Pozměňovací návrh 569
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50 vypouští se
Pomocné nákupní činnosti
Osoby poskytující pomocné nákupní 
činnosti se vybírají v souladu s postupy 
zadávání zakázek stanovenými v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud všechny fáze příslušného 
zadávacího řízení od zveřejnění výzvy 
k účasti v soutěži do konečného provedení 
zakázky nebo zakázek z ní vyplývajících 

Pokud celé zadávací řízení společně vedou 
dotčení zadavatelé, nesou společnou
odpovědnost za splnění povinností podle 
této směrnice. Zadavatelé vedou zadávací 
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provádí jeden zadavatel, nese tento 
zadavatel výlučnou odpovědnost za 
splnění povinností podle této směrnice.

řízení společně, pokud jeden zadavatel 
spravuje řízení vlastním jménem i jménem 
dalších dotčených zadavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud však zadávací řízení není celé 
společně vedeno dotčenými zadavateli, 
odpovídají jednotliví zadavatelé za plnění 
svých povinností podle této směrnice ve 
vztahu k fázím, které provádějí.

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud však zadávací řízení a plnění z něj 
vyplývajících zakázek provádí více než 
jeden zúčastněný zadavatel, odpovídají 
jednotliví zadavatelé za plnění svých 
povinností podle této směrnice ve vztahu 
k fázím, které provádějí. V souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy 
a právními předpisy Společenství členské 
státy stanoví podmínky, jimiž se bude řídit 
uplatňování tohoto článku.

Or. it
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Pozměňovací návrh 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 52 vypouští se
Společné zadávání zakázek zadavateli 
z různých členských států

1. Aniž by byla dotčena hlava I kapitola 
III oddíl 2 pododdíl 2: Zvláštní vztahy, 
zadavatelé z různých členských států 
mohou společně zadávat zakázky jedním 
ze způsobů popsaných v tomto článku.

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

3. Několik zadavatelů z různých členských 
států může zadat zakázku společně. V tom 
případě uzavřou zúčastnění zadavatelé 
dohodu, v níž se stanoví

a) kterým vnitrostátním právem se bude 
řídit zadávací řízení;

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

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

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

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

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

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

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

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

b) pokud řízení neprovádí nebo neřídí 
jeden ze zúčastněných zadavatelů za 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.
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ostatní zadavatele a

i) řízení se týká zakázky na stavební práce, 
použijí zadavatelé vnitrostátní předpisy 
toho členského státu, v němž se nachází 
většina stavebních prací;
ii) řízení se týká zakázky na služby nebo 
dodávky, použijí zadavatelé vnitrostátní 
předpisy toho členského státu, v němž se 
poskytuje převážná část služeb nebo 
dodávek;

c) není-li možné určit rozhodné 
vnitrostátní právo podle písmene a) nebo 
b), použijí zadavatelé vnitrostátní předpisy 
členského státu toho zadavatele, který 
nese největší díl nákladů.
6. Pokud není uzavřena dohoda, která 
určuje rozhodné právo pro zadávání 
veřejných zakázek podle odstavce 4, určí 
se vnitrostátní právo, jímž se bude řídit 
zadávací řízení prováděné společnými 
právními subjekty založenými několika 
zadavateli z různých členských států, 
podle následujících pravidel:

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

7. Jeden nebo více zadavatelů může 
zadávat jednotlivé zakázky na základě 
rámcové dohody uzavřené zadavatelem 
z jiného členského státu nebo uzavřené 
společně se zadavatelem z jiného 
členského státu, pokud rámcová dohoda 
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obsahuje konkrétní ustanovení, která 
umožňují příslušnému zadavateli nebo 
zadavatelům zadávat jednotlivé zakázky.

8. Rozhodnutí o zadání zakázky v rámci 
přeshraničního zadávacího řízení 
podléhají běžným mechanismům 
přezkumu, které jsou k dispozici 
v příslušném vnitrostátním právu. 

9. Aby bylo umožněno efektivní fungování 
mechanismů přezkumu, zajistí členské 
státy plnou vykonatelnost rozhodnutí 
orgánů příslušných pro přezkum ve 
smyslu směrnice Rady 92/13/EHS1

z jiných členských států v rámci svého 
vnitrostátního právního řádu, pokud se 
tato rozhodnutí týkají zadavatelů 
usazených na jejich území a podílejících 
se na příslušném přeshraničním 
zadávacím řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byla dotčena hlava I kapitola III 
oddíl 2 pododdíl 2: Zvláštní vztahy, 
zadavatelé z různých členských států
mohou společně zadávat zakázky jedním 
ze způsobů popsaných v tomto článku.

1. Aniž by byla dotčena hlava I kapitola III 
oddíl 2 pododdíl 2: Zvláštní vztahy, mohou 
členské státy stanovit, že zadavatelé
mohou zadávat veřejné zakázky společně 
se zadavateli z jiných členských států:

a) pokud je společné zadání veřejné 
zakázky odůvodněno její přeshraniční 
povahou
nebo;

                                               
1 Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14.
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b) pokud veřejnou zakázku společně 
financují veřejní zadavatelé z různých 
členských států
nebo;
c) pokud je veřejná zakázka svou povahou 
inovační.

Or. en

Odůvodnění

členské státy by měly mít možnost rozhodnout, zda veřejným zadavatelům umožní zadat 
zakázku společně s veřejnými zadavateli z jiných členských států. Navíc by měly být stanoveny 
konkrétní podmínky, za nichž lze zadat zakázku společně s veřejnými zadavateli z jiných 
členských států.

Pozměňovací návrh 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Několik zadavatelů z různých členských 
států může zadat zakázku společně. V tom
případě uzavřou zúčastnění zadavatelé 
dohodu, v níž se stanoví

V případě uvedeném v odstavci 1 uzavřou 
zúčastnění zadavatelé dohodu, v níž se 
stanoví

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Možnosti stran vybrat si rozhodné vnitrostátní právo by měly být navázány na podstatná 
právní ustanovení, jimiž se zakázka řídí. 

Pozměňovací návrh 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud není uzavřena dohoda, která 
určuje rozhodné právo pro zadávání 
veřejných zakázek, určí se vnitrostátní 

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

Or. en

Odůvodnění

Je dostačující, aby se veřejní zadavatelé dohodli na rozhodných vnitrostátních pravidlech pro 
zadávání veřejných zakázek. Odstavec 5 není potřeba. Jeho vypuštěním se zjednoduší celý 
článek.

Pozměňovací návrh 580
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) není-li možné určit rozhodné 
vnitrostátní právo podle písmene a) nebo 
b), použijí zadavatelé vnitrostátní předpisy 
členského státu toho zadavatele, který 

vypouští se



PE492.862v02-00 86/168 AM\909613CS.doc

CS

nese největší díl nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Je dostačující, aby se veřejní zadavatelé dohodli na rozhodných vnitrostátních pravidlech pro 
zadávání veřejných zakázek. Odstavec 6 není potřeba. jeho vypuštěním se zjednoduší celý 
článek.
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Pozměňovací návrh 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Několik zadavatelů z různých 
členských států může zakoupit stavební 
práce, dodávky nebo služby od ústředního 
nákupního subjektu v jiném členském 
státě nebo jeho prostřednictvím, pokud 
tyto členské státy zavedly ustanovení 
týkající se možnosti uvedené v čl. 49 
odst. 2 a pokud jsou splněny všechny 
podmínky uvedené v odstavci 1. 
V takovém případě strany uzavřou 
dohodu, v níž určí, které vnitrostátní 
předpisy se na zadávací řízení uplatní.

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jeden nebo více zadavatelů může 
zadávat jednotlivé zakázky na základě 
rámcové dohody uzavřené zadavatelem 
z jiného členského státu nebo uzavřené 
společně se zadavatelem z jiného 
členského státu, pokud rámcová dohoda 
obsahuje konkrétní ustanovení, která 
umožňují příslušnému zadavateli nebo 
zadavatelům zadávat jednotlivé zakázky.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Aby bylo umožněno efektivní fungování 
mechanismů přezkumu, zajistí členské 
státy plnou vykonatelnost rozhodnutí 
orgánů příslušných pro přezkum ve 
smyslu směrnice Rady 92/13/EHS47

z jiných členských států v rámci svého 
vnitrostátního právního řádu, pokud se
tato rozhodnutí týkají zadavatelů 
usazených na jejich území a podílejících 
se na příslušném přeshraničním 
zadávacím řízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V praxi mohou tato ustanovení působit obtíže.  Není jasné, jak by členské státy měly zajistit, 
aby byla v jejich vnitrostátním právním řádu plně vykonávána rozhodnutí orgánů příslušných 
pro přezkum (která nemusejí být nutně soudní povahy) z jiných členských států.

Pozměňovací návrh 585
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 586
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zbytečné.

Pozměňovací návrh 587
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr



PE492.862v02-00 90/168 AM\909613CS.doc

CS

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 588
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům relevantní 
informace vyměňované se zájemcem nebo 
uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě 
zadávacího řízení nebo z této účasti 
vyplývající a stanovit odpovídající lhůty 
pro doručení nabídek. Od veřejných 
zadavatelů se požaduje, aby buď 

i) ve své výzvě k účasti na konzultacích 
jasně uvedli, jaké informace budou 
považovány za relevantní, a proto bude 
možné je sdílet se všemi potenciálními 
účastníky nebo 
ii) aby do všech podrobností stanovili 
práva účastníků konzultací a možné 
postupy, které jim umožní chránit důvěrné 
informace.
Příslušný zájemce nebo uchazeč může být 
z řízení vyloučen pouze v případě, že 
neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení 
zásady rovného zacházení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 589
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

i) ve své výzvě k účasti na konzultacích 
jasně uvedou, jaké informace budou 
považovány za relevantní, a proto bude 
možné je sdílet se všemi potenciálními 
účastníky nebo 
ii) do všech podrobností stanoví práva 
účastníků konzultací a možné postupy, 
které jim umožní chránit důvěrné 
informace.
Příslušný zájemce nebo uchazeč může být 
z řízení vyloučen pouze v případě, že 
neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení 
zásady rovného zacházení.

Or. en

Odůvodnění

V praxi by mohlo být obtížné určit, co se v jednotlivých případech rozumí relevantními 
informacemi, které mají být sdíleny v rámci předběžné tržní konzultace, a které informace 
mají zůstat důvěrné, a při dosahování shody v této věci.  Pokud bude veřejným zadavatelům 
umožněno buď jasně určit informace, které by mohly být relevantní pro sdílení, nebo postupy 
ochrany důvěrných informací, bude celý postup různým stranám jasnější a bude možné 
ochránit zájmy hospodářských subjektů.
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Pozměňovací návrh 590
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti se mohou rovněž týkat 
konkrétního postupu výroby nebo 
poskytování požadovaných prací, dodávek 
nebo služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu definovaného v čl. 2 bodě 
22.

Tyto vlastnosti se mohou také týkat 
konkrétního postupu realizace nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb nebo jakékoli fáze 
jejich životního cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti se mohou rovněž týkat 
konkrétního postupu výroby nebo 
poskytování požadovaných prací, dodávek 
nebo služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 

Tyto vlastnosti se mohou rovněž týkat 
konkrétního postupu výroby nebo 
poskytování požadovaných prací, dodávek 
nebo služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
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životního cyklu definovaného v čl. 2 bodě
22.

životního cyklu a sociálně udržitelného 
výrobního procesu, jak je definuje čl. 2
bodech 22, 22a a 22b.

Or. fr

Pozměňovací návrh 593
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti se mohou rovněž týkat 
konkrétního postupu výroby nebo 
poskytování požadovaných prací, dodávek 
nebo služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu definovaného v čl. 2 bodě 
22.

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

Or. en

Odůvodnění

Po uchazečích nelze požadovat, aby dokazovali skutečnosti v rámci celého dodavatelského 
řetězce, k nimž nemají přístup, nejsou k nim kompetentní, nebo za ně neodpovídají. Proto 
musejí být technické specifikace i nadále úzce propojeny s předmětem zakázky a požadavky 
musejí být úměrné její hodnotě a cílům.

Pozměňovací návrh 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a, b a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti se mohou rovněž týkat 
konkrétního postupu výroby nebo 
poskytování požadovaných prací, dodávek 
nebo služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 

Tyto vlastnosti se mohou rovněž týkat 
konkrétního postupu výroby nebo 
poskytování požadovaných prací, dodávek 
nebo služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
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životního cyklu definovaného v čl. 2 bodě 
22.

životního cyklu definovaného v čl. 2 bodě 
22. Jako technické specifikace se rovněž 
zohlední:
a) sociální kritéria, jako je dodržování 
práva na důstojné pracovní podmínky 
a předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
kolektivní vyjednávání, rovnost žen 
a mužů (např. stejná odměna, sladění 
pracovního a rodinného života), sociální 
začlenění, včetně pracovních příležitostí 
pro zdravotně postižené, znevýhodněné 
nebo zranitelné zaměstnance (jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladí a starší pracovníci), 
přístupu k odborné přípravě na místě, 
zapojení uživatelů a konzultací s nimi;
b) sociální faktory související s vnějšími 
sociálními náklady přímo spojenými 
s životním cyklem, jako je dopad výroby 
na okolní životní prostředí a komunity;
c) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací 
může být zohledněna organizace, 
kvalifikace a zkušenosti pracovníků 
pověřených provedením dané zakázky;

Or. de

Pozměňovací návrh 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 596
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud jsou legislativním aktem Unie 
přijaty povinné standardy přístupnosti, jsou 
technické specifikace, pokud jde o kritéria
přístupnosti pro zdravotně postižené osoby 
či řešení pro všechny uživatele, 
definovány odkazem na tento akt.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 54. – odst. 1 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pro všechny veřejné zakázky se technické 
specifikace stanoví tak, aby bylo zaručeno, 
že výrobky, služby a stavební práce , které 
jsou předmětem zakázky, již v době 
návrhu splňují požadavky, které právní 
předpisy o ochraně údajů kladou na 
zpracování údajů (ochrana údajů již od 
návrhu).

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé musí v technických 
specifikacích jako součást povinných 
požadavků pro výběrová řízení 
jednoznačně stanovit povinnosti týkající 
se sociálních a pracovních podmínek, 
jako jsou ochrana zdraví a bezpečnost na 
pracovišti, sociální zabezpečení a pracovní 
podmínky v souladu s právními 
a správními předpisy na úrovni EU 
a jednotlivých členských států, rozhodčími 
nálezy, kolektivními dohodami 
a smlouvami a ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XIV a platí v místě, 
kde se stavební práce, služba či dodávka 
provádí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Technické specifikace mohou 
zahrnovat i požadavky na:
a) pracovní podmínky, organizaci, 
kvalifikace a zkušenosti pracovníků, jež 
mají plnit příslušnou zakázku;

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu 

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně sociálních kritérií 



PE492.862v02-00 98/168 AM\909613CS.doc

CS

na životní prostředí, pokud jsou tyto 
parametry dostatečně přesné, aby umožnily 
uchazeči určit předmět zakázky 
a zadavateli udělit zakázku;

a vlastností z hlediska vlivu na životní 
prostředí, pokud jsou tyto parametry 
dostatečně přesné, aby umožnily uchazeči 
určit předmět zakázky a veřejnému
zadavateli udělit zakázku, a to i v souladu 
s požadavky na charakteristiky životního 
cyklu požadovaných stavebních prací, 
dodávek a služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 603
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Technické specifikace nabídky musí rovněž s ohledem na vzniklá rizika a odpovědnost 
zahrnovat požadované vlastnosti, pokud jde o bezpečnost. 

Pozměňovací návrh 604
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odkazem na technické specifikace a, 
v pořadí podle významu, na vnitrostátní 
normy provádějící evropské normy, 

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

evropská technická posouzení, obecné 
technické specifikace, mezinárodní normy
nebo jiné technické referenční systémy 
vypracované evropskými normalizačními 
subjekty nebo, pokud žádné neexistují, na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 
výpočtu a realizace stavebních prací 
a použití dodávek; každý odkaz je 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“;

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 606
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Není-li to odůvodněno předmětem 
zakázky, nesmějí technické specifikace 
odkazovat na určité provedení nebo zdroj 
nebo konkrétní postup nebo na obchodní 
značky, patenty, typy nebo určitý původ či 
výrobu, pokud by to mělo za důsledek 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých 

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

takový odkaz měl za důsledek zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých podniků nebo 
určitých výrobků. Takový odkaz je 
výjimečně povolen, pokud není možný 
dostatečně přesný a srozumitelný popis 
předmětu zakázky podle odstavce 3.
Takový odkaz musí být soustavně
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné podpořit inovace a hospodářský růst, je nezbytné, aby všichni uchazeči mezi 
sebou soutěžili za stejných podmínek.  Diskriminace, a to i z důvodu použité technologie či 
místa výroby, by měla být povolena pouze v naprosto výjimečných situacích. Jakékoli 
preference, ať už se jedná o konkrétní technologie, obchodní modely, prodejce či původ 
výrobků, omezují inovace a hospodářskou soutěž, a proto si veřejné orgány nemohou vybrat 
řešení, která nejlépe odpovídají podmínkám daného zadávacího řízení.

Pozměňovací návrh 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 609
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Není-li to odůvodněno předmětem 
zakázky, nesmějí technické specifikace 
odkazovat na určité provedení nebo zdroj 
nebo konkrétní postup nebo na obchodní 
značky, patenty, typy nebo určitý původ či 
výrobu, pokud by to mělo za důsledek 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
podniků nebo určitých výrobků.

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 610
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud zadavatelé využijí možnosti 
odkázat na specifikace uvedené v odst. 3 
písm. b), nesmí odmítnout nabídku pouze 
z důvodu, že nabízené stavební práce, 
dodávky a služby nejsou shodné se 
specifikacemi na které odkázali, pokud 
uchazeč ve své nabídce jakýmkoli
vhodným prostředkem, včetně dokladů 
uvedených v článku 56, prokázal, že řešení, 
která navrhuje, vyhovují rovnocenným 
způsobem požadavkům definovaným 
technickými specifikacemi.

5. Pokud zadavatelé využijí možnosti 
odkázat na specifikace uvedené v odst. 3 
písm. b), nesmí odmítnout nabídku pouze 
z důvodu, že nabízené stavební práce, 
dodávky a služby nejsou shodné se 
specifikacemi na které odkázali, pokud 
uchazeč ve své nabídce vhodným 
prostředkem, včetně dokladů uvedených 
v článku 56, prokázal, že řešení, která 
navrhuje, vyhovují rovnocenným 
způsobem požadavkům definovaným 
technickými specifikacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve své nabídce musí uchazeč prokázat 
jakýmikoliv vhodnými prostředky, včetně 
dokladů uvedených v článku 56, že 
dodávky, služba nebo stavební práce 
splňující normu jsou v souladu 
s požadavky na výkon nebo funkci, které 
zadavatel stanovil.

Ve své nabídce musí uchazeč prokázat 
vhodnými prostředky, včetně dokladů 
uvedených v článku 56, že dodávky, služba 
nebo stavební práce splňující normu jsou 
v souladu s požadavky na výkon nebo 
funkci, které zadavatel stanovil.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 54. – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé musejí mít v průběhu 
podávání nabídek i plnění zakázek 
možnost kontrolovat a sledovat plnění 
požadavků..

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zadavatelé stanoví ekologické, 
sociální nebo jiné vlastnosti stavby, služby 
nebo dodávky formou požadavků na 
výkon nebo funkci uvedených v čl. 54 
odst. 3 písm. a), mohou požadovat, aby
tyto stavby, dodávky nebo služby byly 
označeny konkrétním štítkem, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:

Pokud zadavatelé v technických 
specifikacích, kritériích pro zadání nebo 
ustanoveních o plnění zakázky stanoví 
ekologické, sociální nebo jiné vlastnosti či 
kritéria mohou požadovat konkrétní štítky 
jako důkaz, že stavby, služby nebo 
dodávky splňují tyto podmínky či kritéria, 
pokud jsou splněny všechny následující 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) požadavky, které je třeba splnit za 
účelem získání štítku, se týkají výhradně
kritérií, která souvisejí s předmětem 
zakázky a která jsou vhodné pro 
definování vlastností staveb, dodávek nebo 
služeb, které jsou předmětem zakázky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 615
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 616
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) požadavky, které je třeba splnit za 
účelem získání štítku, jsou stanoveny na 
základě objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a transparentního řízení, na kterém se 
mohou zásadním dílem podílet všechny
relevantní zúčastněné strany, včetně 
spotřebitelů, výrobců, odborových 
organizací, distributorů a sociálních
organizací a organizací na ochranu 
životního prostředí. Orgány státní správy 
se mohou účastnit, ale jejich účast není 
povinná;

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kritéria pro udělení štítku jsou 
stanovena třetí stranou nezávislou na 
hospodářském subjektu, který o štítek žádá.

e) požadavky, které je třeba splnit za 
účelem udělení štítku, jsou stanovena třetí 
stranou nezávislou na hospodářském 
subjektu, který o štítek žádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. U výrobků bez štítků přijmou 
zadavatelé technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. Zadavatelé přijmou jiné 
vhodné doklady splnění požadavků, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup ke štítku nebo nemá 
možnost jej získat v příslušné lhůtě, za 
předpokladu, že tato skutečnost není 
způsobena dotčeným hospodářským 
subjektem. Aby nebyli diskriminováni ti 
uchazeči, kteří investovali čas a peníze do 
získání certifikátů, měl by zátěž spojenou 
s předložením dokladu rovnocenného 
konkrétnímu štítku nést uchazeč, který 
uplatnění rovnocennosti požaduje.

Or. en

Odůvodnění

Aby nebyli diskriminováni ti uchazeči, kteří investovali čas a peníze do získání certifikátů 
a zkušebních protokolů, měl by zátěž spojenou s předložením dokladu rovnocenného 
konkrétnímu štítku nést uchazeč, který uplatnění rovnocennosti požaduje.

Pozměňovací návrh 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. U výrobků bez štítků přijmou 
zadavatelé technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. U výrobků bez štítků přijmou 
zadavatelé technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.
Upřednostní se štítky, technická 
dokumentace či další doklady, jež byly 
vytvořeny, certifikovány či ověřeny se 
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zapojením orgán státní správy, sociálních 
organizací nebo organizací na ochranu 
životního prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. U výrobků bez štítků přijmou 
zadavatelé technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. U výrobků bez štítků přijmou 
zadavatelé technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, tedy 
štítek vydaný na základě stejných 
hodnotících kritérií a postupů měření,
který splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. U výrobků bez štítků přijmou 
zadavatelé technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.

Or. it
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Pozměňovací návrh 626
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. U výrobků bez štítků přijmou 
zadavatelé technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.

Zadavatelé, kteří požadují konkrétní štítek, 
přijmou jakýkoli rovnocenný štítek, který 
splňuje požadavky na štítek uvedený 
zadavatelem. U výrobků bez štítků přijmou 
zadavatelé technickou dokumentaci 
výrobce nebo jiný vhodný doklad.

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 627
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 55. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uchazeč odpovídá za prokázání 
rovnocennosti s požadovaným štítkem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 628
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé mohou požadovat, aby 
hospodářské subjekty předložily zkušební 
protokol od uznaného subjektu nebo 
osvědčení vystavené takovým subjektem 
jako doklad o shodě s požadavky nebo 
kritérii stanovenými v technických 
specifikacích, kritériích pro zadání 
zakázky nebo ustanoveních o plnění 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatelé přijmou jiné vhodné 
doklady než doklady uvedené v odstavci 1, 

vypouští se
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například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Zadavatelé přijmou jiné vhodné doklady 
než doklady uvedené v odstavci 1, 
například technickou dokumentaci 
výrobce, pokud dotčený hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům uvedeným 
v odstavci 1 nebo nemá možnost je získat 
v příslušné lhůtě, pod podmínkou, že 
příčina nedostupnosti není na straně 
hospodářského subjektu. Aby však nebyli 
diskriminováni ti uchazeči, kteří 
investovali čas a peníze do certifikátů, je 
třeba, aby zátěž spojenou s předložením 
dokladu rovnocenného konkrétnímu 
štítku měl nést uchazeč, který uplatnění 
rovnocennosti požaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Heide Rühle

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

4. Členské státy poskytnou ostatním 
členským státům na jejich žádost 
informace související s doklady 
a dokumenty předkládanými podle čl. 54 
odst. 6, článku 55 a odstavců 1, 2 a 3 
tohoto článku za účelem doložení souladu 
s technickými požadavky. Příslušné orgány 
členského státu usazení poskytnou tyto 
informace v souladu s článkem 96.

4. Členské státy poskytnou ostatním 
členským státům na jejich žádost 
informace související s doklady 
a dokumenty předkládanými podle čl. 54 
odst. 6, článku 55 a odstavců 1, 2 a 3 
tohoto článku. Příslušné orgány členského 
státu usazení hospodářského subjektu
poskytnou tyto informace v souladu 
s článkem 96.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost hospodářského subjektu, který 
má zájem získat zakázku, poskytnou 
zadavatelé technické specifikace, na něž 
běžně odkazují ve svých zakázkách na 
dodávky, stavební práce nebo služby anebo 
technické specifikace, které mají v úmyslu 
použít u zakázek, u nichž je výzvou 
k účasti v soutěži pravidelné předběžné 
oznámení. Tyto specifikace se poskytují 
elektronicky formou bezplatného 
neomezeného a plného přímého přístupu.

1. Na žádost hospodářského subjektu, který 
má zájem získat zakázku, poskytnou 
zadavatelé technické specifikace, kritéria 
pro zadání zakázky a ustanovení o plnění 
zakázky, na něž běžně odkazují ve svých 
zakázkách na dodávky, stavební práce 
nebo služby anebo technické specifikace, 
které mají v úmyslu použít u zakázek, 
u nichž je výzvou k účasti v soutěži 
pravidelné předběžné oznámení. Tyto 
specifikace se poskytují elektronicky 
formou bezplatného a plného přímého 
přístupu. Za zvláštních okolností mohou 
zadavatelé požádat o jméno, adresu či jiné 
údaje umožňující identifikovat uchazeče.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud technické specifikace vycházejí 
z dokumentů, které jsou dostupné 
elektronicky formou bezplatného 
neomezeného a plného přímého přístupu 
pro zainteresované hospodářské subjekty, 
postačí uvedení odkazu na tyto dokumenty.

2. Pokud technické specifikace vycházejí 
z dokumentů, které jsou dostupné 
elektronicky formou bezplatného a plného 
přímého přístupu pro zainteresované 
hospodářské subjekty, postačí uvedení 
odkazu na tyto dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Může nastat potřeba ověřit údaje o uchazeči (jméno, adresu, atd.).

Pozměňovací návrh 635
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty 
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

Zadavatelé berou v úvahu varianty 
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli, pokud jasně souvisejí 
s předmětem zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty
předložené uchazečem, které splňují 

Uchazeči mohou společně se základním 
návrhem předložit varianty.
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minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

Or. fr

Pozměňovací návrh 637
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

Zadavatelé uchazečům v zásadě povolují 
předkládat varianty. Pokud si zadavatelé 
nepřejí povolit předkládání variant, 
uvedou tuto skutečnost v oznámení 
o zakázce nebo výzvě k potvrzení zájmu, 
použije-li se jako výzva k účasti v soutěži 
oznámení předběžných informací. Bez 
tohoto údaje jsou varianty povoleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty 
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

Veřejní zadavatelé mohou uchazečům 
zakázat předkládání variant.

Or. fr

Pozměňovací návrh 639
Marc Tarabella
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Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec -1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty 
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

Variantou se rozumí alternativní způsob 
řešení projektu, provedení či financování 
zakázky.

Zadavatelé mohou brát v úvahu varianty 
předložené uchazečem, které splňují 
minimální požadavky stanovené 
zadavateli.

Or. fr

Pozměňovací návrh 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci, zda povolují varianty nebo 
ne, a pokud je povolují, minimální 
podmínky, jež musí varianty splňovat, 
a konkrétní požadavky na jejich 
předložení. V případě, kdy jsou povoleny 
varianty, zadavatelé rovněž zajistí, aby 
zvolená kritéria pro zadání bylo možné 
vhodně použít na varianty, které splňují 
tyto minimální požadavky, jakož i na 
vyhovující nabídky, které varianty nemají.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci, zda povolují varianty nebo 
ne, a pokud je povolují, minimální 
podmínky, jež musí varianty splňovat, 
a konkrétní požadavky na jejich 
předložení. V případě, kdy jsou povoleny
varianty, zadavatelé rovněž zajistí, aby 
zvolená kritéria pro zadání bylo možné 
vhodně použít na varianty, které splňují 
tyto minimální požadavky, jakož i na 
vyhovující nabídky, které varianty nemají.

Zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci, zda povolují varianty nebo 
ne, a pokud je povolují, minimální 
podmínky, jež musí varianty splňovat, 
a konkrétní požadavky na jejich 
předložení. Bez tohoto údaje se varianty
nezamítají.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci, zda povolují varianty nebo 
ne, a pokud je povolují, minimální
podmínky, jež musí varianty splňovat, 
a konkrétní požadavky na jejich 
předložení. V případě, kdy jsou povoleny 
varianty, zadavatelé rovněž zajistí, aby 
zvolená kritéria pro zadání bylo možné 
vhodně použít na varianty, které splňují 
tyto minimální požadavky, jakož i na 
vyhovující nabídky, které varianty nemají.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 643
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci, zda povolují varianty nebo 
ne, a pokud je povolují, minimální 
podmínky, jež musí varianty splňovat, 
a konkrétní požadavky na jejich 
předložení. V případě, kdy jsou povoleny 
varianty, zadavatelé rovněž zajistí, aby 
zvolená kritéria pro zadání bylo možné 
vhodně použít na varianty, které splňují 
tyto minimální požadavky, jakož i na 
vyhovující nabídky, které varianty nemají.

Zadavatelé uvedou v zadávací 
dokumentaci, zda zakazují varianty nebo 
ne. Pokud není uvedena žádná informace,
předpokládá se, že jsou varianty povoleny.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 645
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Varianty jsou jedním z nejlepších způsobů, jak podpořit vznik inovativních výrobků 
a výrobních postupů. Proto je třeba podpořit jejich využívání a nikoli mu bránit.

Pozměňovací návrh 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 647
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky lze rozdělovat do homogenních 
nebo heterogenních částí. Použije se čl. 13 
odst. 7.

Aby se malým a středním podnikům 
poskytl snadnější a lepší přístup 
k veřejným zakázkám, lze je rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí.
Použije se čl. 13 odst. 7. U zakázek, jejichž 
hodnota je 1 milion EUR a více, uvedou 
veřejní zadavatelé v oznámení o zakázce 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu důvody, 
proč zakázka nebyla rozdělena na části. 

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky lze rozdělovat do homogenních
nebo heterogenních částí. Použije se čl. 13 
odst. 7.

S výjimkou případů, kdy předmět zakázky
z povahy zahrnutých služeb neumožňuje
její rozdělení, zadá veřejný zadavatel 
zakázku po částech, aby podnítil co 
nejširší hospodářskou soutěž. Pokud není 
možné rozdělit zakázku na části, neboť 
předmět zakázky z povahy zahrnutých 
služeb neumožňuje její rozdělení, vysvětlí 
veřejný zadavatel v oznámení o zakázce
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu konkrétní 
důvody, jež ho k tomu vedly.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky lze rozdělovat do homogenních 
nebo heterogenních částí. Použije se čl. 13 
odst. 7.

Zakázky lze rozdělovat do částí.  .

Or. fr

Pozměňovací návrh 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky lze rozdělovat do homogenních 
nebo heterogenních částí. Použije se čl. 13 
odst. 7.

Zakázky lze rozdělovat do částí.  Použije 
se čl. 13 odst. 7.
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Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že je dostačující, aby veřejní zadavatelé měli povinnost informovat v oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení zájmu o svém rozhodnutí zakázku nerozdělit na části. Od 
veřejných zadavatelů by nemělo být požadováno konkrétní vysvětlení důvodů. Není jasné, jaká 
je přidaná hodnota takového požadavku. Znění druhého pododstavce bylo upraveno tak, aby 
bylo jasnější.

Pozměňovací návrh 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky lze rozdělovat do homogenních 
nebo heterogenních částí. Použije se čl. 13 
odst. 7.

Zakázky lze rozdělovat do homogenních 
nebo heterogenních částí. U zakázek, 
jejichž hodnota je stejná jako prahové 
hodnoty stanovené v článku 12 nebo je 
přesahuje, uvedou zadavatelé v oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení zájmu 
konkrétní vysvětlení důvodů rozhodnutí, 
proč zakázka je či není rozdělena na části.  
Použije se čl. 13 odst. 7.

Or. it

Pozměňovací návrh 653
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v oznámení o zakázce, 
výzvě k potvrzení zájmu, nebo pokud je 
soutěž vyhlašována formou oznámení 
o existenci systému kvalifikace, ve výzvě 
k podávání nabídek nebo k vyjednávání, 
zda nabídky musí být omezeny pouze na 

vypouští se
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jednu nebo několik částí.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v oznámení o zakázce,
výzvě k potvrzení zájmu, nebo pokud je 
soutěž vyhlašována formou oznámení 
o existenci systému kvalifikace, ve výzvě 
k podávání nabídek nebo k vyjednávání, 
zda nabídky musí být omezeny pouze na 
jednu nebo několik částí.

Zadavatelé uvedou v oznámení o zakázce
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, zda je 
zakázka omezena pouze na jednu nebo 
několik částí. Mohou stanovit počet částí, 
přičemž zohlední zejména technické 
vlastnosti požadovaných služeb, strukturu 
dotyčného hospodářského odvětví 
a případně i pravidla týkající se některých 
povolání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uvedou v oznámení o zakázce, 
výzvě k potvrzení zájmu, nebo pokud je 
soutěž vyhlašována formou oznámení 
o existenci systému kvalifikace, ve výzvě 
k podávání nabídek nebo k vyjednávání, 
zda nabídky musí být omezeny pouze na 
jednu nebo několik částí.

Pokud zadavatel omezí možnost podat 
nabídku na jednu či více částí, uvede tuto 
skutečnost v oznámení o zakázce, výzvě 
k potvrzení zájmu, nebo pokud je soutěž 
vyhlašována formou oznámení o existenci 
systému kvalifikace, ve výzvě k podávání 
nabídek nebo k vyjednávání či v zadávací 
dokumentaci.

Or. en
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Odůvodnění

Zdá se, že je dostačující, aby veřejní zadavatelé měli povinnost informovat v oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení zájmu o svém rozhodnutí zakázku nerozdělit na části. Od 
veřejných zadavatelů by nemělo být požadováno konkrétní vysvětlení důvodů. Není jasné, jaká 
je přidaná hodnota takového požadavku. Znění druhého pododstavce bylo upraveno tak, aby 
bylo jasnější.

Pozměňovací návrh 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení pravidel zadávání zakázek.

Pozměňovací návrh 657
Marc Tarabella

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

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

2. Uchazeči nemohou předložit různé 
nabídky podle počtu částí, které by jim 
mohly být zadány. Zadavatelé omezí počet 
částí, které lze zadat jedinému uchazeči, 
pokud je tento maximální počet uveden 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu. Zadavatelé stanoví 
a uvedou v zadávací dokumentaci
objektivní a nediskriminační kritéria či 
pravidla pro zadání jednotlivých částí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Zadavatelé v zadávací dokumentaci 
uvedou, zda si vyhrazují právo na tuto 
volbu, a pokud ano, které části lze sloučit 
do jedné zakázky.
Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 76 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první 
v pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
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článku 76 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje. 
Zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody 
musí být transparentní, objektivní 
a nediskriminační.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení pravidel zadávání zakázek.

Pozměňovací návrh 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Zadavatelé v zadávací dokumentaci 
uvedou, zda si vyhrazují právo na tuto 
volbu, a pokud ano, které části lze sloučit 
do jedné zakázky.
Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 76 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první 
v pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 76 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje. 
Zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody 
musí být transparentní, objektivní 
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a nediskriminační.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by mohl vést k opačnému cíli, než jaký si návrh stanovil, tedy usnadnit malým 
a středním podnikům přístup k veřejným zakázkám, jelikož by mohl vést ke kumulaci zakázek, 
v důsledku čehož by malé a střední podniky byly vyloučeny.

Pozměňovací návrh 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 662
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 76 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první 
v pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 76 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje. 
Zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 
toto porovnávání použít. Tyto metody 
musí být transparentní, objektivní 
a nediskriminační.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nejdříve určí nabídky, 
které nejlépe splňují kritéria pro zadání 
stanovená podle článku 76 pro jednotlivé 
části. Mohou zadat zakázku na více než 
jednu část uchazeči, který není první 
v pořadí ve vztahu ke všem jednotlivým 
částem, na něž se zakázka vztahuje, pokud 
jsou kritéria pro zadání stanovená podle 
článku 76 lépe splněna ve vztahu ke všem 
částem, na něž se zakázka vztahuje. 
Zadavatelé specifikují v zadávací 
dokumentaci metody, které hodlají pro 

vypouští se
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toto porovnávání použít. Tyto metody 
musí být transparentní, objektivní 
a nediskriminační.

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hodnotu zakázky určuje povaha a rozsah získávaného zboží, stavebních prací či služeb. 
Z předmětu zakázky je zřejmé, proč její hodnota přesahuje 500 000EUR. Povinnost, aby 
veřejní zadavatelé vysvětlovali a uváděli u každé větší zakázky důvody, proč má zakázky 
hodnotu vyšší než 500 000 EUR a nebyla rozdělena, proto představuje zbytečnou 
administrativní zátěž a přehnané požadavky.

Pozměňovací návrh 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zadavatelé mohou požadovat, aby se 
všichni dodavatelé zkoordinovali pod 
vedením hospodářského subjektu, jemuž 
byla zadána část, která zahrnuje 
koordinaci celého projektu nebo jeho 

vypouští se



PE492.862v02-00 130/168 AM\909613CS.doc

CS

příslušných částí.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení pravidel zadávání zakázek.

Pozměňovací návrh 666
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zda je hospodářský subjekt veden 
v rejstříku nedodržení vytvořeném 
v souladu s článkem 92a.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dvou měsíců od zadání zakázky nebo 
uzavření rámcové dohody zašlou 
zadavatelé oznámení o zadání zakázky
obsahující výsledky zadávacího řízení.

Nejpozději do 14 dnů od zadání zakázky 
nebo uzavření rámcové dohody zašlou 
zadavatelé oznámení o zadání zakázky 
obsahující výsledky zadávacího řízení.

Or. en

Odůvodnění

Údaje uvedené v databázi TED nejsou spolehlivé, jelikož veřejní zadavatelé často zapomínají 
zaslat oznámení o zadání zakázky. Zkrácením lhůty by se tento pilíř pro sběr dat stal 
účinnějším. Oznámení o zadání zakázky jsou navíc často neúplná nebo nekonzistentní a 
v praxi Komise od veřejných zadavatelů již nevyžaduje vysvětlení. Proto by bylo prospěšné, 
kdyby Komise měla povinnost ověřit, zda jsou údaje úplné a konzistentní.
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Pozměňovací návrh 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 64. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě veřejných zakázek na služby 
uvedené v příloze XVII B veřejní 
zadavatelé v oznámení sdělí, zda souhlasí 
s jeho zveřejněním. Pro takové zakázky na 
služby Komise vypracuje pravidla pro 
sestavování statistických zpráv na základě 
těchto oznámení a pro zveřejňování těchto 
zpráv postupem podle článku 100.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je spojen s opětovným zavedením rozdělení služeb na kategorie A a B.

Pozměňovací návrh 669
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 64. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že bude oznámení o zadání 
zakázky neúplné či nekonzistentní, 
kontaktuje Komise veřejného zadavatele 
a žádá doplnění či vysvětlení k oznámení 
o zadání zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Údaje uvedené v databázi TED nejsou spolehlivé, jelikož veřejní zadavatelé často zapomínají 
zaslat oznámení o zadání zakázky. Zkrácením lhůty by se tento pilíř pro sběr dat stal 
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účinnějším. Oznámení o zadání zakázky jsou navíc často neúplná nebo nekonzistentní a 
v praxi Komise od veřejných zadavatelů již nevyžaduje vysvětlení. Proto by bylo prospěšné, 
kdyby Komise měla povinnost ověřit, zda jsou údaje úplné a konzistentní.

Pozměňovací návrh 670
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výzvy k účasti v soutěži ve smyslu 
čl. 39 odst. 2 se uveřejňují v plném znění 
v úředním jazyce Unie, který vybral 
zadavatel. Toto jazykové znění představuje 
jediné závazné znění. Shrnutí podstatných 
prvků každého oznámení se zveřejňuje
v ostatních úředních jazycích.

3. Výzvy k účasti v soutěži ve smyslu 
čl. 39 odst. 2 se uveřejňují v plném znění 
v úředním jazyce Unie, který vybral 
zadavatel. Toto jazykové znění představuje 
jediné závazné znění. Shrnutí podstatných 
prvků každého oznámení se zveřejňuje
alespoň v jednom dalším úředním jazyce 
Evropské unie, který si zadavatel zvolí.

Or. it

Pozměňovací návrh 671
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 65 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výzvy k účasti v soutěži ve smyslu 
čl. 39 odst. 2 se uveřejňují v plném znění 
v úředním jazyce Unie, který vybral 
zadavatel. Toto jazykové znění představuje 
jediné závazné znění. Shrnutí podstatných 
prvků každého oznámení se zveřejňuje 
v ostatních úředních jazycích.

3. Výzvy k účasti v soutěži ve smyslu 
čl. 39 odst. 2 se uveřejňují v plném znění 
v úředním jazyce Unie, který vybral 
zadavatel. Toto jazykové znění představuje 
jediné závazné znění. Souhrn podstatných 
prvků každého oznámení se zveřejňuje 
v angličtině.

Or. it
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Pozměňovací návrh 672
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznámení uvedená v článcích 61 až 64 
a informace v nich obsažené nesmějí být 
zveřejněny na vnitrostátní úrovni před 
dnem jejich zveřejnění v souladu 
s článkem 65.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Příliš byrokratické, zbytečná zátěž a zdroj možných chyb.

Pozměňovací návrh 673
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatelé zajistí bezplatný neomezený
a plný přímý přístup elektronickými 
prostředky k zadávací dokumentaci od data 
zveřejnění oznámení v souladu s článkem 
65 nebo od data, ke kterému byla odeslána 
výzva k potvrzení zájmu. Pokud je výzva 
k účasti v soutěži učiněna ve formě 
oznámení o existenci systému kvalifikace, 
bude tento přístup zajištěn co nejdříve, 
nejpozději však ve chvíli, kdy je odeslána 
výzva k podávání nabídek nebo výzva 
k vyjednávání. V textu oznámení nebo 
výzvy se uvede internetová adresa, na které 
je dokumentace dostupná.

1. Zadavatelé zajistí bezplatný a plný 
přímý přístup elektronickými prostředky 
k zadávací dokumentaci od data zveřejnění 
oznámení v souladu s článkem 65 nebo od 
data, ke kterému byla odeslána výzva 
k potvrzení zájmu. Za zvláštních okolností 
mohou zadavatelé požádat o jméno, 
adresu či jiné údaje umožňující 
identifikovat uchazeče. Pokud je výzva 
k účasti v soutěži učiněna ve formě 
oznámení o existenci systému kvalifikace, 
bude tento přístup zajištěn co nejdříve, 
nejpozději však ve chvíli, kdy je odeslána 
výzva k podávání nabídek nebo výzva 
k vyjednávání. V textu oznámení nebo 
výzvy se uvede internetová adresa, na které 
je dokumentace dostupná.
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Or. en

Odůvodnění

Může nastat potřeba ověřit údaje o uchazeči (jméno, adresu, atd.).

Pozměňovací návrh 674
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V omezených řízeních, v inovačních 
partnerstvích nebo ve vyjednávacích 
řízeních s předchozí výzvou k účasti 
v soutěži zadavatelé současně a písemně 
vyzvou vybrané zájemce k předložení 
nabídek nebo k vyjednávání.

V omezených řízeních nebo ve 
vyjednávacích řízeních s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži zadavatelé současně 
a písemně vyzvou vybrané zájemce 
k předložení nabídek nebo k vyjednávání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 675
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost příslušné strany oznámí
zadavatelé co nejdříve, nejpozději však do 
15 dnů od doručení písemné žádosti:

2. Zadavatelé oznámí co nejdříve po dni 
udělení koncese, zamítnutí žádosti o účast 
nebo odmítnutí nabídky, nejpozději však 
do 15 dnů od doručení písemné žádosti:

Or. es

Pozměňovací návrh 676
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) každému uchazeči, který podal 
přijatelnou nabídku, průběh a postup 
vyjednávání a dialogu s uchazeči.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 677
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při výběru účastníků omezeného nebo 
vyjednávacího řízení či inovačního 
partnerství nesmí zadavatelé při přijímání 
rozhodnutí o kvalifikaci nebo při 
aktualizaci kritérií a pravidel pro 
kvalifikaci:

3. Při výběru účastníků omezeného nebo 
vyjednávacího řízení nesmí zadavatelé při 
přijímání rozhodnutí o kvalifikaci nebo při 
aktualizaci kritérií a pravidel pro 
kvalifikaci:

Or. fr

Pozměňovací návrh 678
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo mezinárodními
ustanoveními v sociální a environmentální 
oblasti uvedenými v příloze XIV.

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy v oblasti
sociálního a pracovního práva nebo práva
v oblasti životního prostředí nebo
kolektivními smlouvami, které platí 
v místě, kde se stavební práce, služba či 
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dodávka provádí, nebo ustanoveními
mezinárodních úmluv v sociální 
a environmentální oblasti uvedenými
v příloze XIV za předpokladu, že souvisí 
s předmětem zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem 
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo mezinárodními
ustanoveními v sociální a environmentální 
oblasti uvedenými v příloze XIV.

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem 
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva, v oblasti ochrany 
údajů nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními
mezinárodních úmluv v sociální 
a environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem 
nesplňuje povinnosti stanovené právními 

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud bylo zjištěno, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem 
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
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předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo mezinárodními
ustanoveními v sociální a environmentální 
oblasti uvedenými v příloze XIV.

předpisy Unie nebo členského státu 
v oblasti sociálního a pracovního práva 
nebo práva v oblasti životního prostředí 
nebo ustanoveními mezinárodních úmluv
v sociální a environmentální oblasti
uvedenými v příloze XIV.

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem 
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo mezinárodními 
ustanoveními v sociální 
a environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že 
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem 
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo povinnosti, které 
se týkají pracovních podmínek v rámci 
celého dodavatelského řetězce a které 
stanoví pracovněprávní předpisy v zemích, 
kde probíhají výrobní procesy, 
a mezinárodní úmluvy uvedené v příloze 
XIV, podle toho, co je nejvýhodnější pro 
pracovníky.

Tyto povinnosti zahrnují:
a) povinnosti vymezené osmi klíčovými 
úmluvami Mezinárodní organizace práce 
(o svobodě sdružování, kolektivním 
vyjednávání, odstranění nucené a povinné 
práce, o diskriminaci v zaměstnaní 
a povolání a zákazu dětské práce);
b) bezpečnost a ochranu zdraví na 
pracovišti;
c) pracovní dobu
d) mzdy;
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e) sociální zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zadavatelé se mohou rozhodnout, že
nezadají zakázku uchazeči, který předložil 
nejlepší nabídku, pokud došli k závěru, že 
nabídka ani rovnocenným způsobem
nesplňuje povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie v oblasti sociálního 
a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo mezinárodními
ustanoveními v sociální a environmentální 
oblasti uvedenými v příloze XIV.

5. Zadavatelé nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud na 
základě jasných a dostatečných důkazů
došli k závěru, že nabídka ani 
rovnocenným způsobem nesplňuje 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodních úmluv v sociální 
a environmentální oblasti uvedenými
v příloze XIV.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že by veřejní zadavatelé neměli zadat zakázku uchazeči, o němž je známo, 
že porušuje právní předpisy v oblasti sociálního a pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 683
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V otevřených řízeních mohou 
zadavatelé rozhodnout, že přezkoumají 
nabídky před ověřením vhodnosti 

vypouští se
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uchazečů, za předpokladu, že jsou 
dodržena příslušná ustanovení článků 70 
až 79, včetně pravidla, že zakázka nebude 
zadána uchazeči, který měl být vyloučen 
podle článku 74 nebo který nesplňuje 
kritéria pro výběr stanovená zadavatelem 
v souladu s čl. 72 odst. 1 a článkem 74.

Or. fr

Pozměňovací návrh 684
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V otevřených řízeních mohou 
zadavatelé rozhodnout, že přezkoumají 
nabídky před ověřením vhodnosti 
uchazečů, za předpokladu, že jsou 
dodržena příslušná ustanovení článků 70 
až 79, včetně pravidla, že zakázka nebude 
zadána uchazeči, který měl být vyloučen 
podle článku 74 nebo který nesplňuje 
kritéria pro výběr stanovená zadavatelem 
v souladu s čl. 72 odst. 1 a článkem 74.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 685
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V otevřených řízeních mohou 
zadavatelé rozhodnout, že přezkoumají 
nabídky před ověřením vhodnosti 
uchazečů, za předpokladu, že jsou 
dodržena příslušná ustanovení článků 70 

vypouští se
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až 79, včetně pravidla, že zakázka nebude 
zadána uchazeči, který měl být vyloučen 
podle článku 74 nebo který nesplňuje 
kritéria pro výběr stanovená zadavatelem 
v souladu s čl. 72 odst. 1 a článkem 74.

Or. it

Pozměňovací návrh 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 98 akty v přenesené pravomoci 
za účelem změny seznamu v příloze XIV, 
bude-li to nutné z důvodu uzavření 
nových mezinárodních dohod nebo změn
stávajících mezinárodních dohod.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 98 akty v přenesené pravomoci 
za účelem změny seznamu v příloze XIV, 
bude-li to nutné z důvodu uzavření 
nových mezinárodních dohod nebo změn 
stávajících mezinárodních dohod.

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 688
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že zadavatelé potřebují 
zajistit náležitou rovnováhu mezi zvláštní 
povahou zadávacího řízení a zdroji 
potřebnými pro jeho uskutečnění, mohou 
v omezených řízeních, vyjednávacích 
řízeních či inovačních partnerstvích 
stanovit objektivní pravidla a kritéria, která 
odrážejí tuto potřebu a umožňují zadavateli 
omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni 
k předložení nabídky nebo k vyjednávání.
Počet vybraných zájemců však musí 
zohledňovat nutnost zajištění přiměřené 
soutěže.

2. V případě, že zadavatelé potřebují 
zajistit náležitou rovnováhu mezi zvláštní 
povahou zadávacího řízení a zdroji 
potřebnými pro jeho uskutečnění, mohou 
v omezených řízeních, vyjednávacích 
řízeních či inovačních partnerstvích 
stanovit objektivní pravidla a kritéria, která 
odrážejí tuto potřebu a umožňují zadavateli 
omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni 
k předložení nabídky nebo k vyjednávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr hospodářských subjektů 
žádajících o kvalifikaci v systému 
kvalifikace zahrnují požadavky týkající se 
ekonomické a finanční způsobilosti 
hospodářského subjektu nebo jeho 
technických a profesních schopností, může 
hospodářský subjekt v případě nutnosti 
využít způsobilosti jiných subjektů, ať už 
je právní povaha vztahů existujících mezi 
ním a těmito subjekty jakákoli. V takovém 
případě prokáže hospodářský subjekt 
zadavateli, že bude disponovat danými 
zdroji po celou dobu trvání systému 

Pokud objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr hospodářských subjektů 
žádajících o kvalifikaci v systému 
kvalifikace zahrnují požadavky týkající se 
ekonomické a finanční způsobilosti 
hospodářského subjektu nebo jeho 
technických a profesních schopností, může 
hospodářský subjekt v případě nutnosti 
využít způsobilosti jiných subjektů, ať už 
je právní povaha vztahů existujících mezi 
ním a těmito subjekty jakákoli. V takovém 
případě prokáže hospodářský subjekt 
zadavateli, že bude disponovat danými 
zdroji po celou dobu trvání systému 
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kvalifikace, například tím, že předloží 
závazek těchto subjektů učiněný za tímto 
účelem. V případě ekonomické a finanční 
situace mohou zadavatelé požadovat, aby 
hospodářský subjekt a subjekty, jejichž 
způsobilost využívá, nesly společnou 
odpovědnost za provedení zakázky.

kvalifikace, například tím, že předloží 
závazek těchto subjektů učiněný za tímto 
účelem. Zadavatelé mohou požadovat, aby 
hospodářský subjekt a subjekty, jejichž 
způsobilost využívá, nesly společnou 
odpovědnost za provedení zakázky.

Or. it

Pozměňovací návrh 690
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Objektivní pravidla a kritéria pro vyloučení 
a výběr hospodářských subjektů žádajících 
o kvalifikaci v systému kvalifikace 
a objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr zájemců a uchazečů 
v otevřených, omezených nebo 
vyjednávacích řízeních nebo v inovačních 
partnerstvích mohou zahrnovat důvody pro 
vyloučení uvedené v článku 55 směrnice 
2004/18 za podmínek tam stanovených.

Objektivní pravidla a kritéria pro vyloučení 
a výběr hospodářských subjektů žádajících 
o kvalifikaci v systému kvalifikace 
a objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr zájemců a uchazečů 
v otevřených, omezených nebo 
vyjednávacích řízeních nebo v inovačních 
partnerstvích mohou zahrnovat důvody pro 
vyloučení uvedené v článku 55 směrnice 
2004/18 za podmínek tam stanovených, 
včetně ustanovení čl. 55 odst. 4 a 5 
o „sebeočistě“.

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Objektivní pravidla a kritéria pro vyloučení 
a výběr hospodářských subjektů žádajících 
o kvalifikaci v systému kvalifikace 

Objektivní pravidla a kritéria pro vyloučení 
a výběr hospodářských subjektů žádajících 
o kvalifikaci v systému kvalifikace 
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a objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr zájemců a uchazečů 
v otevřených, omezených nebo 
vyjednávacích řízeních nebo v inovačních 
partnerstvích mohou zahrnovat důvody 
pro vyloučení uvedené v článku 55 
směrnice 2004/18 za podmínek tam 
stanovených.

a objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr zájemců a uchazečů 
v otevřených, omezených nebo 
vyjednávacích řízeních mohou zahrnovat 
důvody pro vyloučení uvedené v článku 55 
směrnice 2004/18 za podmínek tam 
stanovených.

Or. fr

Pozměňovací návrh 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Objektivní pravidla a kritéria pro vyloučení 
a výběr hospodářských subjektů žádajících 
o kvalifikaci v systému kvalifikace 
a objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr zájemců a uchazečů 
v otevřených, omezených nebo 
vyjednávacích řízeních nebo v inovačních 
partnerstvích mohou zahrnovat důvody 
pro vyloučení uvedené v článku 55 
směrnice 2004/18 za podmínek tam 
stanovených.

Objektivní pravidla a kritéria pro vyloučení 
a výběr hospodářských subjektů žádajících 
o kvalifikaci v systému kvalifikace 
a objektivní pravidla a kritéria pro 
vyloučení a výběr zájemců a uchazečů 
v otevřených, omezených nebo 
vyjednávacích řízeních nebo v inovačních 
partnerstvích zahrnují důvody pro 
vyloučení uvedené v článku 55 směrnice
[…/…/EU] [kterou se nahrazuje směrnice 
2004/18/ES o veřejných zakázkách] za 
podmínek tam stanovených.

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zadavatelem veřejný zadavatel, 
tato kritéria a pravidla zahrnují důvody 

vypouští se
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pro vyloučení uvedené v čl. 55 odst. 1 a 2 
směrnice 2004/18 za podmínek 
stanovených v uvedeném článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kritéria a pravidla uvedená v odstavci 1 
mohou zahrnovat kritéria pro výběr 
stanovená v článku 56 směrnice 
2004/18/ES za podmínek tam uvedených, 
zejména pokud jde o omezení požadavků 
týkajících se ročních obratů, jak je uvedeno 
v odst. 3 druhém pododstavci uvedeného 
článku.

2. Kritéria a pravidla uvedená v odstavci 1 
mohou zahrnovat kritéria pro výběr 
stanovená v článku 56 směrnice 
2004/18/ES za podmínek tam uvedených, 
zejména pokud jde o omezení požadavků 
týkajících se ročních obratů, přijímání 
vlastních prohlášení, jakož i evropského 
pasu pro veřejné zakázky, jak je uvedeno 
v odst. 3 druhém pododstavci uvedeného 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 74 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely použití odstavců 1 a 2 tohoto 
článku se použijí články 57 až 60 směrnice 
2004/18/ES.

3. Pro účely použití odstavců 1 a 2 tohoto 
článku se použijí články 55 až 60 směrnice 
2004/18/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 696
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže zadavatelé požadují předložení 
osvědčení, která jsou vydána nezávislými 
subjekty a která dokládají, že hospodářský 
subjekt splňuje určité normy pro 
zajišťování jakosti, včetně norem 
týkajících se přístupnosti pro osoby
s postižením, odkáží na systémy 
zajišťování jakosti založené na příslušné 
řadě evropských norem, které jsou
schváleny subjekty splňujícími evropské 
normy o osvědčování.

Jestliže zadavatelé požadují předložení 
osvědčení, která jsou vydána nezávislými 
subjekty a která dokládají, že hospodářský 
subjekt splňuje určité normy pro 
zajišťování jakosti, včetně norem 
týkajících se přístupnosti pro osoby
s postižením, odkáží na systémy 
zajišťování jakosti založené na příslušné 
řadě evropských norem, které jsou
schváleny konkrétními subjekty pro 
posuzování shody.

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. Přijímají též jiné doklady 
o rovnocenných opatřeních pro zajištění 
jakosti od hospodářských subjektů, které 
nemají k těmto osvědčením přístup nebo 
nemají možnost je získat v daných lhůtách, 
za předpokladu, že tato skutečnost není 
způsobena dotčeným hospodářským 
subjektem. Aby však nebyli 
diskriminováni ti uchazeči, kteří 
investovali čas a peníze do získání 
certifikátů, měl by uchazeč, který 
uplatnění rovnocennosti požaduje, nést 
zátěž spojenou s předložením dokladu 
rovnocenného konkrétnímu štítku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 698
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. Přijímají též jiné doklady 
o rovnocenných opatřeních 
environmentálního řízení od 
hospodářských subjektů, které nemají 
k těmto osvědčením přístup nebo nemají 
možnost je získat v daných lhůtách.

Zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení 
od subjektů usazených v jiných členských 
státech. Přijímají též jiné doklady 
o rovnocenných opatřeních 
environmentálního řízení od 
hospodářských subjektů, které nemají 
k těmto osvědčením přístup nebo nemají 
možnost je získat v daných lhůtách, za 
předpokladu, že tato skutečnost není 
způsobena dotčeným hospodářským 
subjektem. Aby však nebyli 
diskriminováni ti uchazeči, kteří 
investovali čas a peníze do získání 
certifikátů, měl by uchazeč, který 
uplatnění rovnocennosti požaduje, nést 
zátěž spojenou s předložením dokladu 
rovnocenného konkrétnímu štítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z jednoho z následujících kritérií:

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy o odměňování určitých 
služeb, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z těchto kritérií:

Or. en
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Pozměňovací návrh 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z jednoho z následujících kritérií:

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 701
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z jednoho z následujících kritérií:

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 702
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z jednoho z následujících kritérií:

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z mnoha kritérií, která použijí 
k určení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z jednoho z následujících kritérií:

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí veřejní zadavatelé při 
zadávání zakázek z kritéria ekonomicky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídky.

Or. de

Pozměňovací návrh 704
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
a správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z jednoho z následujících kritérií:

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 705
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 706
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 707
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 708
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 710
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 711
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 712
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 713
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. b) nejnižší cena.

Or. it

Pozměňovací návrh 714
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. b) nejnižší cena, pouze pokud 
z objektivního hlediska nejsou k dispozici 
jiná kritéria pro zadání zakázky a zejména 
pro standardizované výrobky definované 
v novém bodě 22a článku 2.

Or. en
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Odůvodnění

Zatímco kritérium hospodářsky nejvýhodnější nabídky by mělo být v většině případů 
rozhodujícím kritériem pro zadání zakázky, pro standardizované výrobky by mělo být 
zachováno kritérium nejnižší ceny. Standardizovanými výrobky se rozumí výrobky, které se ve 
svém složení a vlastnostech příliš neliší.

Pozměňovací návrh 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny pouze na základě ceny, nebo 
na základě nákladové efektivnosti, např. 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
v průběhu životního cyklu za podmínek 
stanovených v článku 77.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 716
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny pouze na základě ceny, nebo 
na základě nákladové efektivnosti, např. 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
v průběhu životního cyklu za podmínek 
stanovených v článku 77.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 717
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny pouze na základě ceny, nebo na 
základě nákladové efektivnosti, např. podle 
přístupu vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 77.

Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 77.

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny pouze na základě ceny, nebo na 
základě nákladové efektivnosti, např. podle 
přístupu vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených
v článku 77.

Náklady se posuzují na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 77.

Or. de

Pozměňovací návrh 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odstavci 1 z hlediska zadavatele 
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zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané zakázky.

se stanoví na základě kritérií spojených 
s předmětem dané zakázky. Tato kritéria 
mohou kromě ceny nebo nákladů 
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky.
Náklady se posoudí na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 77.
V případě vysoce standardizovaných 
výrobků a služeb je rozhodujícím 
kritériem zadání zakázky cena.
Další kritéria mohou zahrnovat:

Or. fr

Pozměňovací návrh 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané zakázky.

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané veřejné
zakázky a vždy, pokud je to možné, na 
základě peněžně vyčíslených nákladů 
během životního cyklu jak stanoví čl. 2, 
bod 22. 

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané zakázky.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 722
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané zakázky.

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané
veřejné zakázky.

Or. de

Pozměňovací návrh 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria budou kromě ceny nebo 
nákladů uvedených v odst. 1 písm. b) 
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky, jako je:

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria budou kromě ceny nebo 
nákladů uvedených v odst. 1 písm. b) 
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky, jako je:

Tato kritéria mohou kromě ceny nebo 
nákladů uvedených v odst. 1 písm. b) 
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky, jako je:

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria budou kromě ceny nebo
nákladů uvedených v odst. 1 písm. b) 
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky, jako je:

Náklady se posoudí na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 77. V případě vysoce 
standardizovaných výrobků a služeb je 
rozhodujícím kritériem zadání zakázky 
cena. Další kritéria mohou zahrnovat:

Or. fr

Pozměňovací návrh 726
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí



AM\909613CS.doc 157/168 PE492.862v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria budou kromě ceny nebo 
nákladů uvedených v odst. 1 písm. b)
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky, jako je:

Tato kritéria budou  zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné
zakázky, jako je:

Or. de

Pozměňovací návrh 727
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria budou kromě ceny nebo 
nákladů uvedených v odst. 1 písm. b)
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky, jako je:

Tato kritéria budou kromě ceny zahrnovat 
další kritéria spojená s předmětem dané
veřejné zakázky, jako je:

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) náklady během životního cyklu 
v souladu s článkem 67;

Or. en

Odůvodnění

Posouzení nákladů životního cyklu by mělo být jednou z možností, jak určit hospodářsky 
nejvýhodnější nabídku, nikoli alternativou.

Pozměňovací návrh 732
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) důstojné pracovní podmínky, zdraví 
a bezpečnost na pracovišti, respektování 
kolektivního vyjednávání; 
(Tento pozměňovací návrh by měl 
předcházet písmenu a tohoto odstavce.) 

Or. it

Pozměňovací návrh 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací 
může být zohledněna organizace, 
kvalifikace a zkušenosti pracovníků 
pověřených realizací dané zakázky, což 

vypouští se
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má za důsledek, že po zadání zakázky lze 
tyto pracovníky nahradit pouze se 
souhlasem zadavatele, který musí ověřit, 
že při nahrazení bude zajištěna 
rovnocenná organizace a kvalita;

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 734
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

O tom by měl rozhodnout veřejný zadavatel, neboť pro rekonstrukce starých budov jsou 
například tato kritéria stejně důležitá jako v případě projektů stavebních prací.
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Pozměňovací návrh 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) všude, kde má kvalita pracovníků 
zásadní význam pro plnění zakázky, může 
být zohledněna organizace, kvalifikace 
a zkušenosti pracovníků pověřených 
realizací dané zakázky, což má za 
důsledek, že po zadání zakázky lze tyto 
pracovníky nahradit pouze se souhlasem 
zadavatele;

Or. en

Odůvodnění

Kritérium kvalifikace a zkušeností pracovníků by mělo být zohledněno například pouze 
v souvislosti se službami intelektuální povahy, kdy jsou kvalifikace a zkušenosti konkrétních 
osob zásadní pro špičkovou kvalitu služeb.  Pokud se však toto kritérium má použít pro 
všechny typy služeb, mělo by být alespoň objasněno, že toto kritérium lze použít v případech, 
kdy jsou kvalifikace a zkušenosti pracovníků zásadní pro špičkovou kvalitu konkrétní služby.

Pozměňovací návrh 736
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Při zadávání veřejných zakázek by kritéria, která se zakázkami přímo nesouvisí, měla být 
použita pouze tehdy, pokud jsou úzce spojena s předmětem zakázky. Požadavek, aby byl při 
určování hospodářsky nejvýhodnější nabídky zohledňován výrobní proces, je v rozporu 
s touto zásadou. 

Pozměňovací návrh 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek 
či služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodu 22, 

vypouští se
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pokud jsou tato kritéria určena v souladu 
s odstavcem 4 a týkají se faktorů, které 
přímo souvisí s těmito postupy 
a charakterizují konkrétní postup výroby 
nebo poskytnutí požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) konkrétní postup výroby či poskytnutí 
požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb nebo jakékoli jiné fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodu 22,
a určeného v souladu s odstavcem 4.
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přímo souvisí s těmito postupy 
a charakterizují konkrétní postup výroby 
nebo poskytnutí požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb.

Or. en

Odůvodnění

Zbytečně složité znění.

Pozměňovací návrh 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sociální kritéria, jako je dodržování 
práva na důstojné pracovní podmínky 
a předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
kolektivní vyjednávání, rovnost žen 
a mužů (např. stejná odměna, sladění 
pracovního a rodinného života), sociální 
začlenění, včetně pracovních příležitostí 
pro zdravotně postižené, znevýhodněné 
nebo zranitelné zaměstnance (jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, Romové, 
migranti nebo mladí a starší pracovníci), 
přístupu k odborné přípravě na místě, 
zapojení uživatelů a konzultací s nimi, 
dostupnosti, lidských práv a etického 
obchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

Pozměňovací návrh 743
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. it

Pozměňovací návrh 744
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Kritéria pro zadání zakázky souvisí 
s jejím předmětem (což nevylučuje 
neviditelné vlastnosti výrobků nebo 
služeb, jako jsou vlastnosti v průběhu 
životního cyklu). Zajišťují možnost účinné
a spravedlivé hospodářské soutěže a jsou 
doprovázena požadavky, které umožňují 
účinné ověření informací poskytovaných 
uchazeči. Veřejní zadavatelé na základě 
informací a dokladů poskytnutých uchazeči 
účinným způsobem ověří, zda nabídky 
splňují kritéria pro zadání zakázky.

Or. de

Pozměňovací návrh 747
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zbytečné.

Pozměňovací návrh 748
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Náklady životního cyklu zahrnují 
v příslušném rozsahu části následujících 
nákladů nebo celou částku, kterou 
vynaloží veřejní zadavatelé či jiní uživatelé
v průběhu životního cyklu výrobku, služby 
nebo stavebních prací definovaného v čl. 2
bodu 22:

Or. en

Odůvodnění

Náklady životního cyklu by měly začínat momentem nákupu a měly by být omezeny na interní 
náklady. Externí náklady se těžko vyčíslují a zároveň by náklady životního cyklu neměly vést 
ke vzniku nových překážek pro volný pohyb zboží a služeb na jednotném trhu. Externí náklady 
by proto neměly být zahrnovány do nákladů životního cyklu.
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Pozměňovací návrh 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) interní náklady související 
s používáním, jako jsou náklady na 
údržbu a hospodárné využívání zdrojů 
(včetně nákladů na energii), náklady na
recyklaci a sběr na konci doby životnosti 
a náklady související se sociálními vlivy 
pokud souvisejí s plněním zakázky. 
Interní náklady zahrnují rovněž hlediska 
nákladů na efektivní projekt, plánování
a postup, jako je např. využívání 
elektronických prostředků.

Or. en


