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Pozměňovací návrh 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba poznamenat, že nákladům životního cyklu by měla být věnována zvláštní pozornost. 
Toto kritérium by nemělo představovat zátěž pro malé a střední podniky, které mohou čelit 
finanční a administrativní zátěži při uvádění nákladů životního cyklu produktu. Prakticky by 
rovněž mohlo přinést komplikace z toho důvodu, že existují různé přípustné metodologie 
určení nákladů.

Pozměňovací návrh 751
Jürgen Creutzmann

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) náklady související s pořízením,

aa) náklady související s využíváním, 
např. spotřeba energie a dalších zdrojů,
ab) náklady na údržbu,

ac) náklady související s ukončením 



PE492.870v02-00 4/171 AM\909614CS.doc

CS

životnosti, např. náklady na sběr a 
recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 753
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) externí environmentální náklady přímo 
spojené s životním cyklem produktu, 
pokud lze vyčíslit a ověřit jejich peněžní 
hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba poznamenat, že nákladům životního cyklu by měla být věnována zvláštní pozornost. 
Toto kritérium by nemělo představovat zátěž pro malé a střední podniky, které mohou čelit 
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finanční a administrativní zátěži při uvádění nákladů životního cyklu produktu. Prakticky by 
rovněž mohlo přinést komplikace z toho důvodu, že existují různé přípustné metodologie 
určení nákladů.

Pozměňovací návrh 756
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud zadavatelé posuzují náklady 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu, uvedou v zadávací 
dokumentaci údaje, které mají poskytnout 
uchazeči, a způsob, který veřejný 
zadavatel použije k určení nákladů 
životního cyklu. Způsob použitý k určení 
nákladů životního cyklu musí splňovat 
všechny následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud veřejní zadavatelé používají 
přístup vycházející z nákladů životního 
cyklu, uvedou v zadávací dokumentaci 
údaje, které mají poskytnout uchazeči, a 
způsob, který veřejný zadavatel použije
k určení nákladů životního cyklu na 
základě těchto dat.

a) byla vypracována na základě vědeckých 
informací nebo založena na jiných 
objektivně ověřitelných a 
nediskriminačních kritériích;
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b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;
c) je přístupná všem stranám, které mají 
zájem.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nepřiměřené vydávat podrobná ustanovení o metodice výpočtu nákladů životního 
cyklu v této směrnici, jestliže jsou náklady životního cyklu omezeny jen na interní náklady 
počínaje momentem zakoupení, jak je požadováno výše. Jelikož interní náklady lze stanovit 
poměrně snadno na základě konkrétních údajů, veřejní zadavatelé by měli být oprávněni 
používat svou vlastní metodiku (která musí být také zveřejněna).

Pozměňovací návrh 758
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) byla založena na objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritériích;

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 760
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 761
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Požadované údaje mohou být 
poskytnuty s vynaložením přiměřeného 
úsilí průměrně pečlivými hospodářskými 
subjekty, včetně subjektů ze třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Požadované údaje mohou být 
poskytnuty s vynaložením přiměřeného 
úsilí průměrně pečlivými hospodářskými 
subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba poznamenat, že nákladům životního cyklu by měla být věnována zvláštní pozornost. 
Toto kritérium by nemělo představovat zátěž pro malé a střední podniky, které mohou čelit 
finanční a administrativní zátěži při uvádění nákladů životního cyklu produktu. Prakticky by 
rovněž mohlo přinést komplikace z toho důvodu, že existují různé přípustné metodologie 
určení nákladů.

Pozměňovací návrh 763
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé hospodářským subjektům 
včetně hospodářských subjektů ze třetích 
zemí umožní používat odlišnou metodiku 
stanovení nákladů životního cyklu pro 
svou nabídku za předpokladu, že prokáží, 
že tato metodika odpovídá požadavkům 
stanoveným v písmenech a), b) a c) a že je 
rovnocenná metodice uvedené 
zadavatelem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé hospodářským subjektům 
včetně hospodářských subjektů ze třetích 
zemí umožní používat odlišnou metodiku 
stanovení nákladů životního cyklu pro 
svou nabídku za předpokladu, že prokáží, 
že tato metodika odpovídá požadavkům 
stanoveným v písmenech a), b) a c) a že je 
rovnocenná metodice uvedené 
zadavatelem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nepřiměřené vydávat podrobná ustanovení o metodice výpočtu nákladů životního 
cyklu v této směrnici, jestliže jsou náklady životního cyklu omezeny jen na interní náklady 
počínaje momentem zakoupení, jak je požadováno výše. Jelikož interní náklady lze stanovit 
poměrně snadno na základě konkrétních údajů, veřejní zadavatelé by měli být oprávněni 
používat svou vlastní metodiku (která musí být také zveřejněna).

Pozměňovací návrh 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu v rámci 
právního aktu Unie, včetně aktů v 
přenesené pravomoci v rámci odvětvových 
právních předpisů, se tato společná 
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto 
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 76 odst. 1.

vypouští se

Seznam těchto právních aktů a aktů v 
přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 98 za účelem aktualizace 
tohoto seznamu, pokud se na základě 
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přijetí nových právních předpisů, zrušení 
či změny takových právních předpisů 
takové změny ukážou jako nezbytné.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení, která podporují veřejné zadavatele, aby náklady životního cyklu využívali jako 
kritérium pro zadání veřejné zakázky, jsou vítána. Právní požadavek se však týká budoucí 
metody výpočtu, kterou je třeba ještě stanovit, a měl by být nyní z důvodu nepředvídatelnosti 
vypuštěn.

Pozměňovací návrh 766
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu v rámci 
právního aktu Unie, včetně aktů v 
přenesené pravomoci v rámci odvětvových 
právních předpisů, se tato společná 
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto 
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 76 odst. 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nepřiměřené vydávat podrobná ustanovení o metodice výpočtu nákladů životního 
cyklu v této směrnici, jestliže jsou náklady životního cyklu omezeny jen na interní náklady 
počínaje momentem zakoupení, jak je požadováno výše. Jelikož interní náklady lze stanovit 
poměrně snadno na základě konkrétních údajů, veřejní zadavatelé by měli být oprávněni 
používat svou vlastní metodiku (která musí být také zveřejněna).

Pozměňovací návrh 767
Heide Rühle



PE492.870v02-00 12/171 AM\909614CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu v rámci 
právního aktu Unie, včetně aktů v 
přenesené pravomoci v rámci odvětvových 
právních předpisů, se tato společná 
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 76 odst. 1.

3. Jakákoli společná metodika pro výpočet 
nákladů životního cyklu v rámci právního 
aktu Unie, podle právních předpisů 
konkrétního odvětví nebo jako součást 
evropské technické specifikace, se 
považuje za metodiku splňující kritéria, 
jak stanoví odstavec 2, a může být 
zahrnuta v kritériích pro zadání zakázky 
uvedených v čl. 76 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli být podporováni, aby zohledňovali náklady životního cyklu. Stále 
se však vyskytují problémy s vytvořením metody výpočtu. Povinnost používat metodu EU je 
příliš ambiciózní, navíc když evropské právní předpisy týkající se veřejných zakázek stanoví 
minimální požadavek a veřejní zadavatelé mohou vyvinout další své požadavky, pokud dodrží 
zásady Smlouvy a konkrétní požadavky pro kritéria pro zadávání.

Pozměňovací návrh 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu v rámci 
právního aktu Unie, včetně aktů v 
přenesené pravomoci v rámci odvětvových 
právních předpisů, se tato společná 
metodika použije, pokud je zohledňování 
nákladů životního cyklu zahrnuto 
v kritériích pro zadání zakázky uvedených 
v čl. 76 odst. 1.

3. V případě, že bude stanovena povinnost 
používat společnou metodiku pro výpočet 
nákladů životního cyklu, která mimo jiné 
zahrnuje vnější environmentální faktory,
v rámci právního aktu Unie, tato společná 
metodika se použije, pokud je 
zohledňování nákladů životního cyklu 
zahrnuto v kritériích pro zadání zakázky 
uvedených v čl. 76 odst. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Je zásadní, aby společná metodika pro výpočet nákladů životního cyklu byla přijata právním 
aktem Unie a aby Komise mohla aktualizovat pouze přílohu XV. Ze znění čl. 67 odst. 3 
druhého pododstavce by mělo být jasné, že Komisi se uděluje pouze právo přijímat akty 
v přenesené pravomoci s cílem aktualizovat přílohu XV. Za žádných okolností by toto nemělo 
tvořit základ pro to, aby Komise přijala akty v přenesené pravomoci, které určí některou 
z metodik výpočtu nákladů životního cyklu jako závaznou.

Pozměňovací návrh 769
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam těchto právních aktů a aktů v 
přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 98 za účelem aktualizace 
tohoto seznamu, pokud se na základě 
přijetí nových právních předpisů, zrušení 
či změny takových právních předpisů 
takové změny ukážou jako nezbytné.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nepřiměřené vydávat podrobná ustanovení o metodice výpočtu nákladů životního 
cyklu v této směrnici, jestliže jsou náklady životního cyklu omezeny jen na interní náklady 
počínaje momentem zakoupení, jak je požadováno výše. Jelikož interní náklady lze stanovit 
poměrně snadno na základě konkrétních údajů, veřejní zadavatelé by měli být oprávněni 
používat svou vlastní metodiku (která musí být také zveřejněna).

Pozměňovací návrh 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 77 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam těchto právních aktů a aktů v 
přenesené pravomoci je uveden v příloze 
XV. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 98 za účelem aktualizace tohoto 
seznamu, pokud se na základě přijetí 
nových právních předpisů, zrušení či 
změny takových právních předpisů takové 
změny ukážou jako nezbytné.

Seznam těchto právních aktů je uveden 
v příloze XV. Komise je zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 98 za účelem 
aktualizace tohoto seznamu, pokud se na 
základě přijetí nových právních předpisů, 
zrušení či změny takových právních 
předpisů takové změny ukážou jako 
nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby společná metodika pro výpočet nákladů životního cyklu byla přijata právním 
aktem Unie a aby Komise mohla aktualizovat pouze přílohu XV. Ze znění čl. 67 odst. 3 
druhého pododstavce by mělo být jasné, že Komisi se uděluje pouze právo přijímat akty 
v přenesené pravomoci s cílem aktualizovat přílohu XV. Za žádných okolností by toto nemělo 
tvořit základ pro to, aby Komise přijala akty v přenesené pravomoci, které určí některou 
z metodik výpočtu nákladů životního cyklu jako závaznou.

Pozměňovací návrh 771
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 78 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Překážky bránící zadání zakázky Rozhodnutí nezadat zakázku

Or. fr

Pozměňovací návrh 772
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 78 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé nezadají zakázku úspěšnému 
uchazeči v případě, že je splněna některá 
z následujících podmínek:

Zadavatelé mají možnost nepokračovat ve 
veřejném zadávacím řízení. Rozhodnutí 
zakázku nezadat obsahující příslušné 
důvody bude sděleno všem účastníkům a 
uchazečům. Zadavatelé nezadají zakázku 
úspěšnému uchazeči v případě, že je 
splněna některá z následujících podmínek:

Or. fr

Pozměňovací návrh 773
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 78 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78a
Mimořádně nízké nabídky

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

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o článek 57 stávající směrnice 2004/17/ES – není důvod ke změnám.

Pozměňovací návrh 774
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 78 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78b
Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 

zemí
1. Pokud neexistují jiná právní 
ustanovení, tento článek se vztahuje na 
nabídky zahrnující výrobky ze třetích 
zemí, s nimiž Unie neuzavřela 
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mnohostrannou ani dvoustrannou 
dohodu zajišťující srovnatelný a účinný 
přístup pro podniky z Unie na trhy těchto 
třetích zemí. Tím nejsou dotčeny závazky 
Unie nebo jejích členských států vůči 
třetím zemím.
2. Jakákoliv nabídka učiněná za účelem 
zadání zakázky na dodávky smí být 
odmítnuta, jestliže podíl výrobků 
pocházejících ze třetích zemí, určený v 
souladu s nařízením Rady (EHS) č. 
2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se 
vydává celní kodex Společenství, 
přesahuje 50 % celkové hodnoty výrobků 
představujících nabídku. Pro účely tohoto 
článku se software používaný v zařízeních 
telekomunikačních sítí považuje za 
výrobek.
3. S výhradou ustanovení druhého 
pododstavce, jsou-li dvě nebo více nabídek 
rovnocenné z hlediska kritérií pro zadání 
zakázky uvedených v článku 72, mají 
přednost nabídky, které nesmějí být 
odmítnuty podle odstavce 2. Ceny těchto 
nabídek jsou pro účely tohoto článku  
považovány za rovnocenné, jestliže rozdíl 
mezi cenami nepřesáhne 3 %.
Podle prvního pododstavce však nesmí být 
dána přednost jedné nabídce před jinou, 
pokud by přijetí takové nabídky nutilo 
zadavatele získávat materiál, který má 
technické vlastnosti odlišné od vlastností 
již používaného materiálu, což by mělo za 
následek neslučitelnost nebo technické 
obtíže při provozu a údržbě nebo 
neúměrné náklady.
4. Pro účely tohoto článku se při určování 
podílu výrobků ze třetích zemí podle 
odstavce 2 neberou v úvahu ty třetí země, 
na které byla rozhodnutím Rady podle 
odstavce 1 rozšířena oblast působnosti této 
směrnice.
5. Počínaje druhým pololetím prvního 
roku po vstupu této směrnice v platnost 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě roční zprávu o pokroku učiněném 
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v mnohostranných nebo dvoustranných 
jednáních, která se týkala přístupu 
podniků z Unie na trhy třetích zemí v 
oblasti působnosti této směrnice, o 
výsledcích dosažených v těchto jednáních 
a o praktickém provedení všech dohod, 
které byly uzavřeny. Na základě tohoto 
pokroku mohou Evropský parlament 
a Rada řádným legislativním postupem 
pozměnit ustanovení tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Pokud neexistuje žádné nové ustanovení, je nezbytné a odůvodněné držet se stávajícího 
nařízení.

Pozměňovací návrh 775
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 78 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78c
Vztahy s třetími zeměmi s ohledem na 
zakázky na stavební práce, dodávky a 

služby
1. Tento článek platí pouze tehdy, 
neexistují-li jiná právní ustanovení. 
Členské státy informují Komisi o 
obecných potížích, ať právních či 
faktických, s nimiž se setkávají jejich 
podniky při zajišťování zadávání zakázek 
na služby ve třetích zemích.
2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o 
zpřístupňování zakázek na služby ve 
třetích zemích a o průběhu jednání s 
těmito zeměmi o této problematice, zvláště 
v rámci WTO, a to do 31. prosince 2014 a 
poté pravidelně.
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3. Komise musí prostřednictvím oslovení 
daných třetích zemí usilovat o nápravu 
situace kdykoliv zjistí, buď na základě 
zpráv uvedených v odstavci 2 nebo jiných 
informací, že třetí země v souvislosti se 
zadáváním zakázek na služby:
a) neposkytuje podnikům z Unie účinný 
přístup srovnatelný s přístupem 
poskytovaným Unií podnikům z této země; 
nebo
b) neposkytuje podnikům z Unie 
vnitrostátní zacházení nebo stejné 
soutěžní příležitosti jako mají podniky se 
sídlem v dané zemi; nebo
c) poskytuje podnikům z jiných třetích 
zemí příznivější zacházení než podnikům 
z Unie.
4. Členské státy informují Komisi o 
obecných potížích, ať právních či 
faktických, s nimiž se setkaly jejich 
podniky a které vycházejí z nedodržování 
mezinárodních ustanovení týkajících se 
sociálního práva a práva v oblasti 
životního prostředí uvedených v příloze 
XIV, když se tyto podniky snažily získat 
zakázky ve třetích zemích.
5. Za okolností uvedených v odstavcích 3 
a 4 může Komise kdykoli navrhnout, aby 
Rada rozhodla o pozastavení nebo 
omezení, na dobu stanovenou v 
rozhodnutí, zadávání zakázek na služby:
a) podnikům podléhajícím právu dané 
třetí země;
b) podnikům přidruženým k podnikům 
uvedeným v písmenu a), které mají sídlo 
v Unii, ale nemají žádné přímé a skutečné 
spojení s hospodářstvím členského státu;
c) podnikům, které podaly nabídky, jejichž 
předmětem jsou služby pocházející z dané 
třetí země.
Rada rozhodne kvalifikovanou většinou 
co nejdříve.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud neexistuje žádné nové ustanovení, je nezbytné a odůvodněné držet se stávajícího 
nařízení.

Pozměňovací návrh 776
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79 vypouští se
Mimořádně nízké nabídky
1. Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
cen či nákladů, pokud jsou splněny 
všechny následující podmínky: 
a) účtovaná cena či náklady jsou o více 
než 50 % nižší než průměrná cena či 
náklady ostatních nabídek;
b) účtovaná cena či náklady jsou o více 
než 20 % nižší než cena nebo náklady 
druhé nejnižší nabídky;
c) bylo předloženo alespoň pět nabídek.
2. Pokud se nabídky zdají být mimořádně 
nízké z jiných důvodů, zadavatelé si 
rovněž mohou vyžádat vysvětlení.
3. Vysvětlení podle odstavců 1 a 2 se může 
týkat zejména:
a) ekonomických aspektů výrobního 
procesu, poskytovaných služeb a 
konstrukčních metod;
b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro dodání výrobků, 
poskytnutí služeb nebo pro provedení 
stavebních prací; 
c) originality dodávek, služeb nebo 
stavebních prací navrhovaných 
uchazečem;
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d) souladu – alespoň rovnocenným 
způsobem – s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV, nebo případně dalšími 
ustanoveními zajišťujícími rovnocennou 
úroveň ochrany;
e) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.
4. Zadavatel ověří poskytnuté informace 
konzultací s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 
v případě, že poskytnutý důkaz 
neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne k 
faktorům uvedeným v odstavci 3.
Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel 
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.
5. Pokud zadavatel shledá, že nabídka je 
mimořádně nízká proto, že uchazeč 
obdržel státní podporu, může ji zamítnout 
jen z tohoto důvodu pouze tehdy, byl-li 
uchazeč konzultován a nebyl schopen v 
dostatečné lhůtě stanovené veřejným 
zadavatelem prokázat, že dotčená podpora 
byla slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu 
článku 107 Smlouvy. Zadavatel, který 
zamítne nabídku za těchto okolností, o 
tom informuje Komisi.
6. Na základě žádosti zpřístupní členské 
státy ostatním členským státům v souladu 
s článkem 97 jakékoli informace týkající 
se dokladů a dokumentů předložených 
v souvislosti s faktory uvedenými 
v odstavci 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 777
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
cen či nákladů, pokud jsou splněny 
všechny následující podmínky:

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
cen či nákladů, pokud jsou splněny 
všechny následující podmínky:

1. Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
cen či nákladů, pokud je splněna alespoň 
jedna z následujících podmínek:

Or. en



AM\909614CS.doc 23/171 PE492.870v02-00

CS

Odůvodnění

Vyžadovat, aby byly splněny všechny podmínky, proto, aby bylo možné stanovit, že cena je 
mimořádně nízká, se zdá být nepřiměřené. Abnormálně nízká cena je poměrně často 
důsledkem pouze jedné z těchto situací.

Pozměňovací návrh 779
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
cen či nákladů, pokud jsou splněny 
všechny následující podmínky:

1. Zadavatel si vyžádá od hospodářských 
subjektů vysvětlení týkající se účtovaných 
cen či nákladů, pokud bylo podáno alespoň 
pět nabídek a je splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:

Or. it

Pozměňovací návrh 780
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 783
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Toto se zdá vhodné pro další případ, kdy je cena považována za mimořádně nízkou.

Pozměňovací návrh 785
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 786
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) účtovaná cena je nižší než vnitrostátní 
zákonem stanovené nebo dohodnuté 
minimální mzdy s dodatečnými platbami a 
příspěvky na sociální zabezpečení.

Or. de

Pozměňovací návrh 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zdá se nepřiměřené vyžadovat, aby bylo předloženo pět nabídek, proto, aby bylo možné 
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stanovit, že cena je mimořádně nízká.

Pozměňovací návrh 790
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné umožnit veřejným zadavatelům, aby s cílem stanovit, zda je cena mimořádně nízká, 
požadovali vysvětlení rovněž v jiných situacích, než v těch, které jsou uvedeny v odstavci 1. 
Kromě toho by bylo záhodno uvést několik příkladů takových situací.
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Pozměňovací návrh 792
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 793
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veřejní zadavatelé vezmou v potaz 
dodržování pracovního práva 
v zadávacích řízeních na služby, které 
zahrnují nahrazení / změnu personálu a 
které jsou v hospodářských odvětvích 
považovány za pracovně náročné a 
nabízející nízkou přidanou hodnotu;  
cenové nabídky, které zahrnují náklady 
na práci nižší než plat stanovený v 
dohodách v rámci kolektivního 
vyjednávání nebo platná, zákonem 
stanovená minimální mzda, se považují za 
abnormální a nepřiměřené. 

Or. es

Pozměňovací návrh 794
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vysvětlení podle odstavců 1 a 2 se může 
týkat zejména:

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

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 795
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

netýká se českého znění

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) souladu s předpisy o ochraně 
zaměstnanců a pracovních podmínkách 
platnými v místě, kde mají být stavební 
práce, služby či dodávky provedeny;

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.
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Pozměňovací návrh 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) souladu – alespoň rovnocenným 
způsobem – s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva v 
oblasti životního prostředí anebo 
se závazky týkajícími se pracovních 
podmínek v rámci dodavatelského řetězce, 
v nichž probíhá výrobní proces, jak je 
stanoveno ve vnitrostátních právních 
předpisech a nařízeních v oblasti 
pracovního práva a v mezinárodních 
úmluvách uvedených v příloze XIV, podle 
toho, co je nejpříznivější pro zaměstnance. 
Tato ustanovení zahrnují:
i) ustanovení vymezená osmi klíčovými 
úmluvami Mezinárodní organizace práce 
(o svobodě sdružování, kolektivním 
vyjednávání, odstranění nucené a povinné 
práce, o diskriminaci v zaměstnaní a 
povolání a zákazu dětské práce);
ii) bezpečnost a ochrany zdraví na 
pracovišti;
iii) pracovní dobu;
iv) mzdy;
v) sociální zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) souladu s povinnostmi stanovenými 
právními předpisy Unie v oblasti práva 
týkajícího se životního prostředí nebo 
s povinnostmi vztahujícími se k sociálním 
a pracovním podmínkám, jako jsou zdraví 
a bezpečnost na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky, jak 
jsou stanoveny v právních předpisech EU, 
vnitrostátních právních předpisech, 
nařízeních, správních ustanoveních, 
rozhodčích nálezech, kolektivních 
dohodách a smlouvách, jakož i 
v ustanoveních mezinárodního 
pracovního práva uvedených v příloze 
XIV, které platí v místě, kde se stavební 
práce, služba či dodávka provádí (tyto 
závazky se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě), nebo případně 
dalšími ustanoveními zajišťujícími 
rovnocennou úroveň ochrany;

Or. de

Pozměňovací návrh 800
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zadavatel ověří poskytnuté informace 
konzultací s uchazečem.

vypouští se

Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 
v případě, že poskytnutý důkaz 
neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne k 
faktorům uvedeným v odstavci 3.
Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel 
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
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jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel 
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel 
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva, práva 
v oblasti ochrany údajů nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel k 
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k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí anebo 
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými 
v příloze XIV.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel
k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva
v oblasti životního prostředí anebo
mezinárodními ustanoveními v sociální a 
environmentální oblasti uvedenými
v příloze XIV.

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel k 
závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva v 
oblasti životního prostředí anebo
povinnosti týkající se pracovních 
podmínek v rámci dodavatelského řetězce, 
v nichž probíhá výrobní proces, jak je 
stanoveno ve vnitrostátních právních 
předpisech a nařízeních v oblasti 
pracovního práva a v mezinárodních 
úmluvách uvedených v příloze XIV, podle 
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toho, co je nejpříznivější pro zaměstnance.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.
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Pozměňovací návrh 805
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Uchazeči musí při předložení nabídky 
dodat čestné prohlášení dokládající, že 
nabídka nezíská státní podporu, která by 
byla neslučitelná s článkem 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie nebo by byla 
neslučitelná s článkem 107 Smlouvy, 
pokud by stát, který podporu poskytuje, 
byl členem Evropské unie, a musí na 
žádost zadavatele předložit veškeré 
doklady s tím související.

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

Pokud se prokáže, že vybraná nabídka 
získala nepřípustnou státní podporu, bude 
nutné výběrové řízení zrušit.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že evropské podniky vstupují ve stále větší míře do soutěže s podniky ze 
třetích zemí, které získávají značnou veřejnou podporu, je nezbytné vytvořit spravedlivé 
konkurenční prostředí pro všechny nabídky předložené v rámci Evropské unie a přinutit 
zadavatele, aby odmítnul nabídky, které získaly státní podporu v rozporu se Smlouvou.

Pozměňovací návrh 806
Lara Comi
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Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Veřejný zadavatel automaticky vyloučí 
každou nabídku, jejíž cena je o více než 
50 % nižší, než je průměrná cena všech 
předložených nabídek.

Or. it

Pozměňovací návrh 807
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Na základě žádosti zpřístupní členské 
státy ostatním členským státům v souladu 
s článkem 97 jakékoli informace týkající 
se dokladů a dokumentů předložených 
v souvislosti s faktory uvedenými 
v odstavci 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 808
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud zadavatel hodlá po ověření 
vysvětlení uchazeče přijmout mimořádně 
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nízkou nabídku, která zahrnuje dodávky 
nebo služby ze zemí mimo Unii, v nichž 
hodnota nezahrnutých dodávek nebo 
služeb přesahuje 50 % celkové hodnoty 
dodávek nebo služeb, které jsou součástí 
nabídky, v souladu s čl. 37 písm. a), 
informuje o tom písemně ostatní 
uchazeče, včetně udání důvodů pro 
účtovanou mimořádně nízkou cenu nebo 
náklady.
Zadavatel se může rozhodnout nezveřejnit 
jakékoli informace, pokud by to bránilo 
výkonu práva nebo bylo jiným způsobem 
v rozporu s veřejným zájmem nebo 
poškodilo oprávněné obchodní zájmy 
hospodářských subjektů, ať už veřejných 
či soukromých, nebo spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79a
Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 

zemí
1. Tento článek se vztahuje na nabídky 
zahrnující výrobky ze třetích zemí, s nimiž 
Unie neuzavřela mnohostrannou ani 
dvoustrannou dohodu zajišťující 
srovnatelný a účinný přístup pro podniky 
z Unie na trhy těchto třetích zemí. Tím 
nejsou dotčeny závazky Unie nebo jejích 
členských států vůči třetím zemím.
2. Jakákoliv nabídka učiněná za účelem 
zadání zakázky na dodávky smí být 
odmítnuta, jestliže podíl výrobků 
pocházejících ze třetích zemí, určený v 
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souladu s nařízením Rady (EHS) č. 
2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se 
vydává celní kodex Společenství[1], 
přesahuje 50 % celkové hodnoty výrobků 
představujících nabídku. Pro účely tohoto 
článku se software používaný v zařízeních 
telekomunikačních sítí považuje za 
výrobek.
3. S výhradou ustanovení druhého 
pododstavce, jsou-li dvě nebo více nabídek 
rovnocenné z hlediska kritérií pro zadání 
zakázky uvedených v článku 76, mají 
přednost nabídky, které nesmějí být 
odmítnuty podle odstavce 2. Ceny těchto 
nabídek jsou pro účely tohoto článku  
považovány za rovnocenné, jestliže rozdíl 
mezi cenami nepřesáhne 3 %.
Podle prvního pododstavce však nesmí být 
dána přednost jedné nabídce před jinou, 
pokud by přijetí takové nabídky nutilo 
zadavatele získávat materiál, který má 
technické vlastnosti odlišné od vlastností 
již používaného materiálu, což by mělo za 
následek neslučitelnost nebo technické 
obtíže při provozu a údržbě nebo 
neúměrné náklady.
4. Pro účely tohoto článku se při určování 
podílu výrobků ze třetích zemí podle 
odstavce 2 neberou v úvahu ty třetí země, 
na které byla rozhodnutím Rady podle 
odstavce 1 rozšířena oblast působnosti této 
směrnice.
5. Počínaje druhým pololetím prvního 
roku po vstupu této směrnice v platnost 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě roční zprávu o pokroku učiněném 
v mnohostranných nebo dvoustranných 
jednáních, která se týkala přístupu 
podniků z Unie na trhy třetích zemí v 
oblasti působnosti této směrnice, o 
výsledcích dosažených v těchto jednáních 
a o praktickém provedení všech dohod, 
které byly uzavřeny.
Na základě tohoto pokroku mohou 
Evropský parlament a Rada řádným 
legislativním postupem pozměnit 
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ustanovení tohoto článku.
[1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Dokud nevstoupí v platnost nařízení [COD 2012/0060], platí bývalý článek 58 směrnice 
2004/17/ES, aby nevznikly mezery v právních předpisech.

Pozměňovací návrh 810
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79a
Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79a
Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 

zemí
1. Tento článek se vztahuje na nabídky 
zahrnující výrobky nebo služby 
pocházející z třetích zemí, s nimiž 
Evropská unie neuzavřela
mnohostrannou ani dvoustrannou 
dohodu zajišťující srovnatelný a účinný 
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přístup pro podniky z Evropské unie na 
trhy těchto třetích zemí. Vztahuje se 
rovněž na nabídky zahrnující výrobky 
nebo služby pocházející z třetích zemí, 
které podléhají výhradám týkajícím se 
přístupu na evropský trh podle podmínek 
mezinárodních dohod o veřejných 
zakázkách uzavřených Evropskou unií 
(dvoustranné dohody o volném obchodu 
nebo mnohostranné dohody o veřejných 
zakázkách). Tím nejsou dotčeny závazky 
Evropské unie nebo jejích členských států 
vůči třetím zemím.
2. Zadavatelé si od uchazečů vyžádají 
informace o původu zboží a služeb v jejich 
nabídce a o jejich hodnotě. Čestná 
prohlášení uchazečů se uznají jako 
předběžný důkazní prostředek.  Orgán 
zadávající zakázku si kdykoli v průběhu 
řízení může vyžádat část nebo celou 
požadovanou dokumentaci. Jakákoliv 
nabídka učiněná za účelem zadání 
zakázky na dodávky smí být odmítnuta, 
jestliže hodnota výrobků pocházejících ze 
třetích zemí, určená v souladu s nařízením 
Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 
1992, kterým se vydává celní kodex 
Společenství, přesahuje 50 % celkové 
hodnoty výrobků nebo služeb 
představujících nabídku. Pro účely tohoto 
článku se software používaný v zařízeních 
telekomunikačních sítí považuje za 
výrobek.
3. S výhradou ustanovení druhého 
pododstavce, jsou-li dvě nebo více nabídek 
rovnocenné z hlediska kritérií pro zadání 
zakázky uvedených v článku 76, mají 
přednost nabídky, které nesmějí být 
odmítnuty podle odstavce 2. Ceny těchto 
nabídek jsou pro účely tohoto článku  
považovány za rovnocenné, jestliže rozdíl 
mezi cenami nepřesáhne 3 %.
Podle prvního pododstavce však nesmí být 
dána přednost jedné nabídce před jinou, 
pokud by přijetí takové nabídky nutilo 
zadavatele získávat materiál, který má 
technické vlastnosti odlišné od vlastností 
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již používaného materiálu, což by mělo za 
následek neslučitelnost nebo technické 
obtíže při provozu a údržbě nebo 
neúměrné náklady.
4. Pro účely tohoto článku se při určování 
výrobků a služeb pocházejících z třetích 
zemí podle odstavce 2 neberou v úvahu ty 
třetí země, na které byla rozhodnutím 
Rady podle odstavce 1 rozšířena oblast 
působnosti této směrnice.
5. Počínaje druhým pololetím prvního 
roku po vstupu této směrnice v platnost 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě roční zprávu o pokroku učiněném 
v mnohostranných nebo dvoustranných 
jednáních, která se týkala přístupu 
podniků z Evropské unie na trhy třetích 
zemí v oblasti působnosti této směrnice, o 
výsledcích dosažených v těchto jednáních 
a o praktickém provedení všech dohod, 
které byly uzavřeny.
Na základě tohoto pokroku mohou 
Evropský parlament a Rada řádným 
legislativním postupem pozměnit 
ustanovení tohoto článku.

Or. fr

Odůvodnění

Do doby než bude přijato nařízení o reciprocitě, je vhodné zachovat stávající právní předpisy 
týkající se veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 812
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79a
Mimořádně nízké nabídky nepocházející 

z Evropské unie
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Pokud zadavatel hodlá přijmout 
mimořádně nízkou nabídku, která 
zahrnuje práce, dodávky nebo služby 
nepocházející z Evropské unie, v níž 
hodnota nezahrnutých prací, dodávek 
nebo služeb přesahuje 50 % celkové 
hodnoty prací dodávek nebo služeb 
tvořících nabídku, v souladu s čl. 37 písm. 
a), informuje o tom písemně ostatní 
uchazeče a vysvětlí, proč jsou navrhovaná 
cena nebo náklady mimořádně nízké.
Nabídky pocházející ze třetích zemí, které 
nejsou vázány mezinárodními dohodami 
se automaticky zamítají, pokud účtovaná 
cena nebo náklady jsou o více než 50 % 
nižší než průměrné náklady u jiných 
nabídek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Článek 79 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79b
Vztahy s třetími zeměmi s ohledem na 
zakázky na stavební práce, dodávky a 

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

Or. en

Odůvodnění

Dokud nevstoupí v platnost nařízení [COD 2012/0060], platí bývalý článek 59 směrnice 
2004/17/ES, aby nevznikly mezery v právních předpisech.

Pozměňovací návrh 814
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 79 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79b
Vztahy s třetími zeměmi s ohledem na 
zakázky na stavební práce, dodávky a 

služby
1. Členské státy informují Komisi o 
obecných potížích, ať právních či 
faktických, s nimiž se setkávají jejich 
podniky při zajišťování zadávání zakázek 
na práce, dodávky a služby ve třetích 
zemích.
2. Komise pravidelně předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
zpřístupňování zakázek na práce, dodávky 
a služby ve třetích zemích a o průběhu 
jednání s těmito zeměmi v této souvislosti, 
zvláště v rámci WTO.
3. Komise musí prostřednictvím oslovení 
daných třetích zemí usilovat o nápravu 
situace kdykoliv zjistí, buď na základě 
zpráv uvedených v odstavci 2 nebo jiných 
informací, že třetí země v souvislosti se 
zadáváním zakázek na práce, dodávky a 
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služby:
a) neposkytuje podnikům z Evropské unie 
účinný přístup srovnatelný s přístupem 
poskytovaným Evropskou unií podnikům 
z této země; nebo
b) neposkytuje podnikům z Evropské unie 
vnitrostátní zacházení nebo stejné 
soutěžní příležitosti jako mají podniky se 
sídlem v dané zemi; nebo
c) poskytuje podnikům z jiných třetích 
zemí příznivější zacházení než podnikům 
z Evropské unie.
4. Členské státy informují Komisi o 
obecných potížích, ať právních či 
faktických, s nimiž se setkaly jejich 
podniky a které vycházejí z nedodržování 
mezinárodních ustanovení týkajících se 
sociálního práva a oblasti životního 
prostředí uvedených v příloze XIV, když se 
tyto podniky snažily získat zakázky na 
práce, dodávky a služby ve třetích zemích.
5. Za okolností uvedených v odstavcích 3 
a 4 může Komise kdykoli navrhnout, aby 
Rada rozhodla o pozastavení nebo 
omezení, na dobu stanovenou v 
rozhodnutí, zadávání zakázek na práce, 
dodávky a služby:
a) podnikům podléhajícím právu dané 
třetí země;
b) podnikům přidruženým k podnikům 
uvedeným v písmenu a), které mají sídlo 
v Evropské unii, ale nemají žádné přímé a 
skutečné spojení s hospodářstvím 
členského státu;
c) podnikům, které podaly nabídky, jejichž 
předmětem jsou práce, dodávky a služby 
pocházející z dané třetí země.
Rada rozhodne kvalifikovanou většinou 
co nejdříve.
Komise může navrhnout tato opatření z 
vlastního podnětu nebo na žádost 
členského státu.
6. Tímto článkem nejsou dotčeny závazky 
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Evropské unie vůči třetím zemím 
vyplývající z mezinárodních úmluv o 
veřejných zakázkách, zejména v rámci 
WTO.

Or. fr

Odůvodnění

Do doby než bude přijato nařízení o reciprocitě, je vhodné zachovat stávající právní předpisy 
týkající se veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 815
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Hlava II – kapitola III – oddíl 3 – pododdíl 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pododdíl 2a
Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 

zemí a vztahy s těmito zeměmi
Článek 79a

Nabídky zahrnující výrobky ze třetích 
zemí

1. Tento článek se vztahuje na nabídky 
zahrnující výrobky ze třetích zemí, s nimiž 
Evropská unie neuzavřela 
mnohostrannou ani dvoustrannou 
dohodu zajišťující srovnatelný a účinný 
přístup pro podniky z Evropské unie na 
trhy těchto třetích zemí. Tím nejsou 
dotčeny závazky Evropské unie nebo 
jejích členských států vůči třetím zemím.
2. Jakákoliv nabídka učiněná za účelem 
zadání zakázky na dodávky smí být 
odmítnuta, jestliže podíl výrobků 
pocházejících ze třetích zemí, určený v 
souladu s nařízením Rady (EHS) č. 
2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se 
vydává celní kodex Společenství1, 
přesahuje 50 % celkové hodnoty výrobků 
představujících nabídku. Pro účely tohoto 
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článku se software používaný v zařízeních 
telekomunikačních sítí považuje za 
výrobek.
3. S výhradou ustanovení druhého 
pododstavce, jsou-li dvě nebo více nabídek 
rovnocenné z hlediska kritérií pro zadání 
zakázky uvedených v článku 72, mají 
přednost nabídky, které nesmějí být 
odmítnuty podle odstavce 2. Ceny těchto 
nabídek jsou pro účely tohoto článku  
považovány za rovnocenné, jestliže rozdíl 
mezi cenami nepřesáhne 3 %.
Podle prvního pododstavce však nesmí být 
dána přednost jedné nabídce před jinou, 
pokud by přijetí takové nabídky nutilo 
zadavatele získávat materiál, který má 
technické vlastnosti odlišné od vlastností 
již používaného materiálu, což by mělo za 
následek neslučitelnost nebo technické 
obtíže při provozu a údržbě nebo 
neúměrné náklady.
4. Pro účely tohoto článku se při určování 
výrobků pocházejících z třetích zemí podle 
odstavce 2 neberou v úvahu ty třetí země, 
na které byla rozhodnutím Rady podle 
odstavce 1 rozšířena oblast působnosti této 
směrnice.
5. Počínaje druhým pololetím prvního 
roku po vstupu této směrnice v platnost 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě roční zprávu o pokroku učiněném 
v mnohostranných nebo dvoustranných 
jednáních, která se týkala přístupu 
podniků z Evropské unie na trhy třetích 
zemí v oblasti působnosti této směrnice, o 
výsledcích dosažených v těchto jednáních 
a o praktickém provedení všech dohod, 
které byly uzavřeny.
Na základě tohoto pokroku mohou 
Evropský parlament a Rada řádným 
legislativním postupem tento článek 
pozměnit.

Článek 79b
Vztahy s třetími zeměmi s ohledem na 
zakázky na stavební práce, dodávky a 
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služby
1. Členské státy informují Komisi o 
obecných potížích, ať právních či 
faktických, s nimiž se setkávají jejich 
podniky při zajišťování zadávání zakázek 
na služby ve třetích zemích.
2. Komise pravidelně předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
zpřístupňování zakázek na služby ve 
třetích zemích a o průběhu jednání s 
těmito zeměmi v této souvislosti, zvláště v 
rámci WTO.
3. Komise musí prostřednictvím oslovení 
daných třetích zemí usilovat o nápravu 
situace kdykoliv zjistí, buď na základě 
zpráv uvedených v odstavci 2 nebo jiných 
informací, že třetí země v souvislosti se 
zadáváním zakázek na služby:
a) neposkytuje podnikům z Evropské unie 
účinný přístup srovnatelný s přístupem 
poskytovaným Evropskou unií podnikům 
z této země; nebo
b) neposkytuje podnikům z Evropské unie 
vnitrostátní zacházení nebo stejné 
soutěžní příležitosti jako mají podniky se 
sídlem v dané zemi; nebo
c) poskytuje podnikům z jiných třetích 
zemí příznivější zacházení než podnikům 
z Evropské unie.
4. Členské státy informují Komisi o 
obecných potížích, ať právních či 
faktických, s nimiž se setkaly jejich 
podniky a které vycházejí z nedodržování 
mezinárodních ustanovení týkajících se 
pracovního práva uvedených v příloze 
XIV, když se tyto podniky snažily získat 
zakázky ve třetích zemích.
5. Za okolností uvedených v odstavcích 3 
a 4 může Komise kdykoli navrhnout, aby 
Rada rozhodla o pozastavení nebo 
omezení, na dobu stanovenou v 
rozhodnutí, zadávání zakázek na služby:
a) podnikům podléhajícím právu dané 
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třetí země;
b) podnikům přidruženým k podnikům 
uvedeným v písmenu a), které mají sídlo 
v Evropské unii, ale nemají žádné přímé a 
skutečné spojení s hospodářstvím 
členského státu;
c) podnikům, které podaly nabídky, jejichž 
předmětem jsou služby pocházející z dané 
třetí země.
Rada rozhodne kvalifikovanou většinou 
co nejdříve.
Komise může navrhnout tato opatření z 
vlastního podnětu nebo na žádost 
členského státu.
6. Tímto článkem nejsou dotčeny závazky 
Evropské unie vůči třetím zemím 
vyplývající z mezinárodních úmluv o 
veřejných zakázkách, zejména v rámci 
WTO.
__________________
1  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. 

Or. fr

Odůvodnění

Komise odstranila tato ustanovení s ohledem na to, že bude přijat její nástroj reciprocity. 
Jelikož byl tento text pozdržen, byly tyto dva články opět použity jako dočasné opatření, aby 
nevzniklo právní vakuum. Jejich platnost bude ukončena, jakmile vstoupí v platnost nařízení o 
vstupu výrobků a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh Evropské unie se zadáváním veřejných 
zakázek a o postupech na podporu jednání o vstupu zboží a služeb z Evropské unie na trhy se 
zadáváním veřejných zakázek ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 816
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 vypouští se
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Podmínky plnění zakázky
Zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě k 
účasti v soutěži nebo ve specifikacích. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních aspektů. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je důsledkem cenových výkyvů a 
mohlo by podstatným způsobem ovlivnit 
plnění zakázky.

Or. de

Odůvodnění

Veškerá kritéria, která nemají spojitost se zadáváním veřejných zakázek, použitá v postupech 
pro zadávání zakázek, by měla být úzce spojena s předmětem zakázky.  Umožnit veřejným 
zadavatelům určovat zvláštní podmínky upravující plnění zakázky, zejména pokud jde o  
podmínky týkající se sociálních a environmentálních hledisek, by mohlo vést k tomu, že tito 
zadavatelé upustí od ustanovení článku 66 a kritérií pro udělení zakázky v něm stanovených.

Pozměňovací návrh 817
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 80 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky spojené s předmětem zakázky a 
jejím plněním za předpokladu, že jsou 
uvedeny ve výzvě k účasti v soutěži nebo 
ve specifikacích. Tyto podmínky se mohou 
zejména týkat sociálních a 
environmentálních aspektů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě k 
účasti v soutěži nebo ve specifikacích. Tyto 
podmínky mohou zahrnovat sociální a 
environmentální aspekty a mohou rovněž 
obsahovat podmínky sociálního 
zabezpečení a ochrany zaměstnanců a 
pracovní podmínky, které platí v místě, 
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které je důsledkem cenových výkyvů a 
mohlo by podstatným způsobem ovlivnit 
plnění zakázky.

kde se práce, služba či dodávka provádí, 
v souladu s pravidly stanovenými 
vnitrostátními předpisy nebo kolektivními 
dohodami nebo s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva 
uvedenými v příloze XIV. Mohou rovněž 
zahrnovat požadavek, aby hospodářské 
subjekty učinily kroky ke kompenzaci 
rizika zvýšení cen (hedging), které je 
důsledkem cenových výkyvů a mohlo by 
podstatným způsobem ovlivnit plnění 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Lara Comi

Návrh směrnice
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

2. Členské státy mohou přijmout opatření 
týkající se forem odškodnění 
hospodářských subjektů v případě, že 
dojde k navýšení cen, které v momentě 
předložení nabídky není možné předvídat.

Or. it
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Pozměňovací návrh 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 822
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Článek 80



AM\909614CS.doc 57/171 PE492.870v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě k 
účasti v soutěži nebo ve specifikacích. Tyto 
podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních aspektů. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
členské státy mohly přijmout opatření 
týkající se forem odškodnění, které by 
krylo riziko zvýšení cen, která nelze v době 
předložení nabídky předvídat a která by 
mohla podstatným způsobem ovlivnit 
plnění zakázky.

Or. it

Pozměňovací návrh 823
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 824
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci může zadavatel 
od uchazečů požadovat, aby ve své nabídce 
uvedli, jakou část zakázky případně 
zamýšlejí zadat třetím osobám a všechny 
navrhované subdodavatele. V případě 
potřeby zvláštního know-how nebo 
vybavení by měl hlavní dodavatel uvést 
subdodavatele v dodavatelské smlouvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci zadavatel od 
uchazečů požaduje, aby ve své nabídce 
uvedli, jakou část zakázky případně 
zamýšlejí zadat třetím osobám, a všechny 
navrhované subdodavatele, přičemž se 
poskytnou informace týkající se 
subdodavatelů, včetně jmen, kontaktních 
údajů a právních zástupců.

Veškeré změny v subdodavatelském 
řetězci musí být navrženy hospodářským 
subjektem a schváleny zadavatelem. 
V případě, že navržené změny znamenají 
účast nového subdodavatele, hlavní 
dodavatel musí uvést jméno, kontaktní 
údaje a právní zástupce.
Kterýkoli subjekt v subdodavatelském 
řetězci musí zajistit dodržování opatření 
této směrnice a podmínek stanovených v 
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dokumentech k veřejné zakázce a zaručí 
plnění úkolů spojených se zakázkou, jak 
je stanoveno v nabídce.

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci musí zadavatel 
od uchazečů požadovat, aby ve své nabídce 
uvedli, jakou část zakázky chtějí zadat 
třetím osobám, a všechny navrhované 
subdodavatele, přičemž poskytnou 
informace týkající se subdodavatelů, 
včetně jmen, kontaktních údajů a 
právních zástupců. Zadavatel musí být 
neprodleně informován, dojde-li 
k jakékoli změně v subdodavatelském 
řetězci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci veřejný
zadavatel od uchazečů požaduje nebo mu 
může být členským státem uložena 
povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám a 
všechny navrhované subdodavatele, a aby 
poskytli informace o těchto 
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subdodavatelích, včetně jejich jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců.
Jakákoli změna v subdodavatelském 
řetězci a informace o všech nových 
subdodavatelích, včetně jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců, 
budou neprodleně sděleny veřejnému 
zadavateli.

Or. de

Pozměňovací návrh 828
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě veřejné zakázky omezí 
členské státy uchazečům možnost zadat 
zakázku subdodavateli na maximálně tři 
po sobě následující subdodavatele. 
Zadavatelé mohou stanovit další omezení 
týkající se zadání zakázky subdodavateli, a 
to co se týče počtu subdodavatelů nebo po 
sobě následujících subdodavatelů nebo 
možností změn v subdodavatelském 
řetězci, nebo mohou stanovit, že žádná 
část zakázky nesmí být zadána třetí straně.

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Důvody pro využití subdodavatelům se 
uvádějí v zadávací dokumentaci; měly by 
být založeny na technických důvodech a 
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jejich cílem by nemělo být snížení nákladů 
na práci.

Or. de

Pozměňovací návrh 830
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Důvody pro využití subdodavatelů jsou 
stanoveny v zadávací dokumentaci, 
přičemž se jedná o čistě technické důvody 
a ne o obcházení příslušných právních 
předpisů a povinností platných v místě 
poskytování služeb, práce nebo dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 831
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přímé platby veřejných zadavatelů subdodavatelům jsou v rozporu s právní zásadou svobody 
hlavního dodavatele uzavírat dohody a zbavuje ho vlivu na jeho dodavatelský řetězec, pokud 
jde o zajištění včasných a kvalitních dodávek výrobků nebo služeb zadaných subdodavateli.

Pozměňovací návrh 834
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 835
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 836
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 837
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát může rozhodnout, že 
zadavatel může vyloučit subdodavatele 
uvedeného v nabídce, jestliže:
i) subdodavatel nesplňuje kritéria výběru, 
která nabídka předpokládá;
ii) subdodavatel není schopen řádně splnit 
svou část zakázky.
Podmínky účasti v zadávacím řízení a 
schopnost dodavatele řádně splnit svoji 
část zakázky jsou na základě kritérií pro 
zadání zakázky uvedených v článku 76 
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posuzovány úměrně k části zakázky 
zadané subdodavateli.

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli mít více možností ovlivňovat využívání subdodavatelů ze strany 
úspěšných uchazečů. Především by měli mít pravomoc ověřovat vhodnost a kvalifikaci 
navrhovaných subdodavatelů. Veškeré požadavky v tomto smyslu by měly být v souladu 
se zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, k čemu se tento pozměňovací návrh vztahuje.

Pozměňovací návrh 840
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Hlavní dodavatel a kterýkoli ze 
zprostředkujících subdodavatelů mohou 
být, spolu se subdodavatelem nebo 
namísto něj, zaměstnancem nebo 
společnými fondy či institucemi sociálních 
partnerů přímo voláni k odpovědnosti 
jako ručitelé za jakoukoli škodu, která 
vyplývá z toho, že subdodavatel 
nedodržuje ustanovení v oblasti sociálních 
a pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
sociální zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy EU a 
jednotlivých členských států, nařízeními a 
správními ustanoveními, rozhodčími 
nálezy, kolektivními dohodami a 
smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva 
uvedenými v příloze XIV, které platí 
v místě, kde se práce, služba či dodávka 
provádí; tyto povinnosti se vztahují rovněž 
na přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě. Toto ustanovení 
platí bez jakýchkoli dalších podmínek, a 
především v případech, kdy na vině není 
přímo zaměstnavatel.

Or. de

Pozměňovací návrh 842
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 844
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Důvody pro využití subdodavatelů musí 
být stanoveny v zadávací dokumentaci a 
opodstatněny čistě technickými faktory. 
Zadávání zakázek subdodavatelům nesmí 
být zneužíváno k obcházení příslušných 
právních předpisů a povinností 
vztahujících se k provádění prací, služeb a 
dodávek.
Odstavci 1 a 2 není dotčena odpovědnost 
hlavního dodavatele a subdodavatelů.
Členské státy musí zajistit systém společné 
odpovědnosti v subdodavatelském řetězci.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Členské státy zajistí systém společné 
odpovědnosti napříč subdodavatelským 
řetězcem.
Hlavní hospodářský subjekt a všichni 
subdodavatelé podílející se na práci na 
veřejné zakázce budou společně 
odpovědní za jakoukoli škodu, která 
vznikne, pokud subdodavatel nedodrží 
ustanovení týkající se základních práv, 
požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
pravidel a norem sociálního zabezpečení, 
pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti a sociálního zabezpečení, jak 
jsou stanovena v právních a správních 
předpisech EU a ve vnitrostátních 
právních a správních předpisech, 
v kolektivních smlouvách a v 
mezinárodních předpisech týkajících se 
pracovního práva uvedených v příloze 
XIV, které platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí.
Členské státy mohou ve vnitrostátních 
právních předpisech zavést přísnější 
pravidla odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zadavatelé zajistí, aby úspěšní 
uchazeči byli po dobu plnění zakázky 
smluvně vázáni k dodržování povinných 
právních, správních ustanovení platných 
v členském státě, kde je zakázka 
realizována.
Navíc v případě, že úspěšný uchazeč zadá 
část prací, dodávek nebo služeb 
subdodavateli a soud nebo jiný příslušný 
orgán shledá, že subdodavatel v průběhu 
plnění zakázky porušil ustanovení 
uvedená v prvním pododstavci, úspěšný 
uchazeč přijme účinný, přiměřený a 
odrazující smluvní postih pro 
daného/dané subdodavatele.
V případě, že úspěšný uchazeč nedokázal 
během tří měsíců od původního 
rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného 
orgánu splnit povinnosti stanovené 
v prvním nebo druhém pododstavci, 
zadavatel postoupí záležitost soudu nebo 
jinému příslušnému orgánu k rozhodnutí 
o náležitém postihu.

Or. en
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Odůvodnění

Tento návrh zohledňuje zpravodajovy obavy ohledně platných zákonů týkajících se povinností 
hlavního dodavatele a povinností napříč dodavatelským řetězcem a zajišťuje, aby tato nová 
pravidla zůstala slučitelná se základními zásadami svobody uzavírat dohody a nebyla 
zneužívána.

Pozměňovací návrh 848
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Hlavní hospodářský subjekt a všichni 
subdodavatelé podílející se na práci na
veřejné zakázce budou společně 
odpovědní v případě, že subdodavatel 
nedodržuje ustanovení týkající se 
základních práv, požadavků v oblasti 
zdraví a bezpečnosti, pravidel a norem 
sociálního zabezpečení, požadavků 
spojených s podmínkami zaměstnanosti a 
pracovními podmínkami, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a sociálního 
zabezpečení, jakož i v případě, že 
nedodržuje příslušná ustanovení v rámci 
právních předpisů Evropské unie, právní 
nebo správní nařízení v rámci 
vnitrostátních právních předpisů, 
kolektivní dohody a smlouvy a 
mezinárodní úmluvy uvedené v příloze 
XIV, které platí v místě, kde se práce, 
služba či dodávka provádí. 
Tyto povinnosti se vztahují rovněž na 
přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě. 
Zadavatel stanoví ve své smlouvě 
s hlavním dodavatelem a hlavní dodavatel 
a každý další zprostředkující subdodavatel 
stanoví ve svých smlouvách se svými 
subdodavateli, že v případě, že mají důvod 
se domnívat, že jejich přímý subdodavatel 
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porušil pravidla uvedená v prvním 
pododstavci, musí přímý subdodavatel 
podniknout bezprostřední kroky k nápravě 
situace. Pokud tak neučiní, bude daná 
smlouva ukončena. 
Členské státy mohou v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 849
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 850
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 851
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

-aa nový) mění povahu zakázky;
-ab nový) znamená nahrazení smluvního 
partnera;
a) změna zavádí podmínky, které kdyby 
byly součástí původního zadávacího řízení, 
by umožnily výběr jiných zájemců, než 
kteří byli původně vybráni, nebo by 
umožnily zadání zakázky jinému uchazeči;
b) změna má za následek změnu 
ekonomické rovnováhy zakázky ve 
prospěch dodavatele;

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 852
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změna zavádí podmínky, které kdyby 
byly součástí původního zadávacího 
řízení, by umožnily výběr jiných zájemců, 
než kteří byli původně vybráni, nebo by 
umožnily zadání zakázky jinému 
uchazeči;

vypouští se

Or. fr

Justification

Reorganizace článku (viz pozměňovací návrh ke čl. 82 odst. 2). Toto ustanovení je přejato 
v pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 853
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Reorganizace článku (viz pozměňovací návrh ke čl. 82 odst. 2). Toto ustanovení je přejato 
v pozměňovacím návrhu.
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Pozměňovací návrh 854
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) změna má za následek změnu 
ekonomické rovnováhy zakázky ve 
prospěch dodavatele, jak je stanoveno při 
zadání zakázky;

Or. es

Pozměňovací návrh 855
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Reorganizace článku (viz pozměňovací návrh ke čl. 82 odst. 2). Toto ustanovení je přejato 
v pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 856
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) změna vede k významnému rozšíření 
rozsahu zakázky s tím důsledkem, že 
zakázka zahrnuje dodávky, služby nebo 
stavební práce, které v ní původně nebyly 
zahrnuty. Zakázka však může být také 
rozšířena, pokud je předem podáno 
patřičné odůvodnění, aby pokryla 
dodávky, služby či stavební práce úzce 
spojené s původním zadáním.

Or. es

Pozměňovací návrh 857
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 858
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Reorganizace článku (viz pozměňovací návrh ke čl. 82 odst. 2). Toto ustanovení je přejato 
v pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 859
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Zahrnutí převodu kapitálu nebo majetku mezi podniky v odůvodnění nepodstatnosti změny 
vyplývající ze změny smluvního partnera.

Pozměňovací návrh 860
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se však nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního 
dodavatele v důsledku restrukturalizace 

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

nebo platební neschopnosti částečně nebo 
zcela převezme jiný hospodářský subjekt, 
který splňuje původně stanovená kritéria 
pro výběr na základě kvality, za 
předpokladu, že s sebou tento krok 
nepřináší další podstatné změny zakázky a 
jeho cílem není obejít ustanovení této 
směrnice, nebo na případ, kdy veřejný 
zadavatel převezme smluvní postavení 
hlavního dodavatele v souladu s 
ustanoveními členských států 
odpovídajícími článku 81.

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 862
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a, v případě, že je 
vyšší, pohybuje se pod 20 % ceny původní 
zakázky, za předpokladu, že tato změna 
nemění celkovou povahu zakázky. V 
případě, že je provedeno několik po sobě 
následujících změn, bude základem pro 
posouzení hodnoty kumulativní hodnota 
těchto po sobě jdoucích změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 15
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. fr

Pozměňovací návrh 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 20
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 865
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5 
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5 
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn. Pokud hodnota změny 
nepřekročí polovinu prahových hodnot 
uvedených v článku 12 a pokud je rovna 
nebo překračuje 5 % ceny původní 
zakázky, mělo by se na základě ustanovení 
odstavce 2 provést posouzení toho, zda se 
jedná o změnu podstatnou, či nikoli.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 866
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 15
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. en

Odůvodnění

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low. In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15% is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead. A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.
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Pozměňovací návrh 867
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

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

Or. es

Pozměňovací návrh 868
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 nebo se pohybuje pod 
10 % ceny původní zakázky, za 
předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. V případě, že je 
provedeno několik po sobě následujících 
změn, bude základem pro posouzení 
hodnoty kumulativní hodnota těchto po 
sobě jdoucích změn.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 869
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 nebo, v případě, že je 
překročí, se pohybuje pod 20 % ceny 
původní zakázky, za předpokladu, že tato 
změna nemění celkovou povahu zakázky. 
V případě, že je provedeno několik po sobě 
následujících změn, bude základem pro 
posouzení hodnoty kumulativní hodnota 
těchto po sobě jdoucích změn.

Or. it

Pozměňovací návrh 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 15
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.
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Or. en

Odůvodnění

S ohledem na judikaturu je tato prahová hodnota je příliš nízká . Doplňkové služby tvořící 5 
až 10 % ceny původní zakázky jsou běžné u zakázek na stavební práce, pokud jde o zadávání 
zakázek v oblasti veřejných služeb. Prahová hodnota 5 % se zdá být neopodstatněná.

Pozměňovací návrh 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 15
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. en

Odůvodnění

V roce 2000 Evropský soudní dvůr uznal, že 10% zvýšení nevyžaduje nové zadávací řízení 
(5.10.2000, věc C-337/98, Komise Evropských společenství proti Francouzské republice). 
Stanovení prahové hodnoty 5 % by zabránilo jakýmkoli změnám zakázek v jejich průběhu. 
Mělo by problematické důsledky, co se týče vykonávání zakázek. Prahová hodnota 15 % 
navazuje na řešení založené na vnitrostátní a evropské judikatuře a má za cíl zabránit 
zneužívání při uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 872
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 15
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota by měla být zvýšena na 15 %, což je v souladu se současnou judikaturou, 
aby tak veřejný zadavatel a dodavatel měli prostor k vyjednávání, což by jim umožnilo 
reagovat na měnící se okolnosti.

Pozměňovací návrh 873
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 5 
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 
5 % aktualizované ceny původní zakázky, 
za předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. V případě, že je 
provedeno několik po sobě následujících 
změn, bude základem pro posouzení 
hodnoty kumulativní hodnota těchto po 
sobě jdoucích změn.

Or. fr
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Dále pak v případech, kdy se rozsah 
zakázky může vyvinout na základě:

 podstatných inovací nebo 
technologických změn;

 technického problému týkajícího se 
fungování nebo údržby, který vyžaduje 
zásah původního dodavatele;

 nezbytného provedení krizových a 
nepředvídatelných prací nebo dodávek, 
které nelze technicky či ekonomicky 
oddělit od hlavní zakázky, aniž by to pro 
zadavatele znamenalo významné 
narušení;
Změna se nebude považovat za podstatnou 
ve smyslu odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Změny zakázky se nebudou považovat 
za podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v zadávací dokumentaci 

5. Změny zakázky se nebudou považovat 
za podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v zadávací dokumentaci v 
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v jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách nebo opčních 
právech. Tato ustanovení uvádějí rozsah 
a povahu možných změn nebo opčních 
práv a rovněž podmínky, za nichž je lze 
uplatnit. Nestanoví však změny ani opční 
práva, které by měnily celkovou povahu 
zakázky.

jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách nebo opčních 
právech nebo pokud jsou výsledkem omylů 
či opomenutí v zadávací dokumentaci 
poskytnuté zadavateli nebo veřejnými 
zadavateli. Tato ustanovení uvádějí rozsah 
a povahu možných změn nebo opčních 
práv a rovněž podmínky, za nichž je lze 
uplatnit. Nestanoví však změny ani opční 
práva, které by měnily celkovou povahu 
zakázky.

Or. es

Pozměňovací návrh 876
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Změny zakázky se nebudou považovat 
za podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v zadávací dokumentaci 
v jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách nebo opčních 
právech. Tato ustanovení uvádějí rozsah 
a povahu možných změn nebo opčních 
práv a rovněž podmínky, za nichž je lze 
uplatnit. Nestanoví však změny ani opční 
práva, které by měnily celkovou povahu 
zakázky.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 877
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 6 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé zveřejní oznámení o takových 
změnách v Úředním věstníku Evropské 
unie. Oznámení musí obsahovat 
informace stanovené v příloze XVI a musí 
být zveřejněno v souladu s článkem 65.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Zadavatelé neprovádí změny zakázky v 
těchto případech:

7. Zadavatelé neprovádí změny zakázky 
v případech, kdy by účelem změny byla 
kompenzace rizika zvýšení cen, proti 
kterému se hospodářský subjekt zajistil.

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Zadavatelé neprovádí změny zakázky v 
těchto případech:

7. Zadavatelé se nesmějí odvolávat na 
ustanovení tohoto článku ohledně změny
zakázky v těchto případech:

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění ambivalentní formulace v návrhu směrnice.
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Pozměňovací návrh 880
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud by účelem změny byla náprava 
nedostatků při plnění zakázky 
hospodářským subjektem nebo jejich 
následků, pokud může být nápravy 
dosaženo prosazováním smluvních 
závazků;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh je problematický, protože žádný zadavatel nemůže snadno obejít nároky vyplývající 
z nedostatků dodavatelova provádění zakázky, aby se vyhnul novému zadávacímu řízení.

Pozměňovací návrh 881
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud by účelem změny byla náprava 
nedostatků při plnění zakázky 
hospodářským subjektem nebo jejich 
následků, pokud může být nápravy 
dosaženo prosazováním smluvních 
závazků;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pokud by toto ustanovení bylo zachováno, pragmatické změny zakázek v případě složitějších 
projektů by byly znemožněny ve prospěch včasného provedení zakázky. Veřejný zadavatel by 
neměl jinou možnost, jak přimět dodavatele splnit své smluvní závazky, než podat žalobu, což 
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by mohlo být nepřiměřené, nebo dokonce technicky nemožné. Ve skutečnosti by nesplnění 
těchto závazků považoval ze nedostatek pouze veřejný zadavatel, což by bylo tvrzení, které by 
dodavatel jistě napadl. To by dalo vzniknout právní nejistotě a zdržením provedení zakázek.

Pozměňovací návrh 882
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud by účelem změny byla 
kompenzace rizika zvýšení cen, proti 
kterému se hospodářský subjekt zajistil.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud by účelem změny byla 
kompenzace rizika zvýšení cen, proti 
kterému se hospodářský subjekt zajistil.

b) pokud by účelem změny byla 
kompenzace rizika zvýšení cen, proti 
kterému se hospodářský subjekt zajistil, 
aniž by byly dotčeny případy, kdy, bez 
ohledu na nařízení tohoto článku, tak 
bude obnovena ekonomická rovnováha 
zakázky.

Or. es

Pozměňovací návrh 884
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Článek 83
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83 vypouští se
Ukončení zakázek
Členské státy zajistí, aby zadavatelé měli 
možnost za podmínek stanovených 
platným vnitrostátním smluvním právem 
ukončit zakázky na stavební práce, 
dodávky nebo služby během jejich 
platnosti, pokud je splněna některá 
z následujících podmínek:
a) výjimky stanovené v článku 21 
přestanou platit v důsledku účasti 
soukromého subjektu v právnické osobě, 
jíž byla zadána zakázka podle čl. 21 
odst. 4;
b) změna zakázky představuje nové zadání 
zakázky ve smyslu článku 82;
c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
zadavatel příslušející k tomuto členskému 
státu zadal dotčenou zakázku, aniž splnil 
své povinnosti stanovené Smlouvami a 
touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení není v právních předpisech EU o zadávání veřejných zakázek nutné. Tato 
otázka může být dostatečně regulována vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 885
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výjimky stanovené v článku 21 (a) výjimky stanovené v článku 21 
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přestanou platit v důsledku účasti 
soukromého subjektu v právnické osobě, 
jíž byla zadána zakázka podle čl. 21 
odst. 4;

přestanou platit v důsledku účasti 
soukromého subjektu v právnické osobě, 
jíž byla zadána zakázka podle článku 21;

Or. fr

Odůvodnění

Omezovat toto ustanovení týkající se ukončení veřejných zakázek na dohody o horizontáloní 
spolupráci (čl. 21 odst. 4) není oprávněné. Mělo by platit pro všechny případy uvedené 
v článku 21 (interní a sdružené interní).

Pozměňovací návrh 886
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) změna zakázky představuje nové zadání 
zakázky ve smyslu článku 82;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 887
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 888
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 83 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
zadavatel příslušející k tomuto členskému 
státu zadal dotčenou zakázku, aniž splnil 
své povinnosti stanovené Smlouvami a 
touto směrnicí. Dodavatel, který si nebyl 
vědom skutečnosti, že veřejný zadavatel 
porušil zákon, smí požadovat odškodnění 
za ztráty utrpěné v důsledku ukončení 
zakázky.

Or. de
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Odůvodnění

Dodavatel, který si nebyl vědom skutečnosti, že veřejný zadavatel porušil zákon, by měl mít 
možnost požadovat odškodnění za veškeré náklady, které mu vznikly tím, že se domníval, že 
smlouva bude dodržena, nebo za škody, které tímto utrpěl.

Pozměňovací návrh 890
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jsou provedeny po sobě 
následujících změny, na které nemá 
uchazeč vliv, a které znemožní vykonání 
veřejné zakázky, s výjimkou omezení 
nepřiměřených investic, členské státy 
zajistí, aby uchazeči v souladu 
s podmínkami stanovenými platnými 
vnitrostátnímu předpisy v oblasti 
smluvního práva mohli:
a) požadovat odškodnění za veškeré další 
služby nezbytné pro provedení zakázky;
b) požadovat odstoupení od zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mají velký prostor pro 
jednání dle vlastního uvážení, pokud jde o 
organizaci výběru poskytovatele služeb 
způsobem, který považují za nejvhodnější; 
mají možnost poskytovat sociální nebo 
jiné zvláštní služby samy nebo organizovat 
jejich poskytování jiným způsobem, který 



AM\909614CS.doc 95/171 PE492.870v02-00

CS

nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
za předpokladu, že takovýto systém bude 
dodržovat základní zásady 
transparentnosti a nediskriminace.

Or. de

Pozměňovací návrh 892
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Článek 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83a
Kontrola plnění zakázky a rejstřík 

nedodržení
1. Zadavatelé mohou sledovat činnost 
dodavatele, kterému byla zadána zakázka, 
a v příslušných fázích doby trvání 
smlouvy provádět hodnocení plnění za 
použití metody opírající se o objektivní a 
měřitelná kritéria a uplatňované 
systematickým a transparentním 
způsobem. O každém hodnocení plnění je 
příslušný dodavatel informován a je mu 
poskytnuta možnost vznést v přiměřené 
lhůtě vůči zjištěním námitky a získat 
soudní ochranu.
2. Je-li prováděno hodnocení v souladu 
s odstavcem 1 a bylo-li shledáno, že 
hospodářský subjekt nebo subdodavatel 
vybraný hospodářským subjektem pro tuto 
zakázku vykazuje výrazné nebo 
přetrvávající nedostatky v plnění 
zásadních požadavků zakázky a že 
hospodářský subjekt nevznesl námitky 
proti zjištěním, nebo že námitky 
hospodářského subjektu nebyly při 
hledání soudní ochrany uznány platnými, 
informuje zadavatel o této skutečnosti a o 
nezbytných podrobnostech tohoto 
hodnocení kontrolní a správní orgány 
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uvedené v článcích 93 a 97.
3. V takovém případě bude hospodářský 
subjekt zapsán do oficiálního rejstříku 
nedodržení vedeného kontrolními a 
správními orgány uvedenými v článcích 
93 a 97.
4. Členské státy zajistí, aby zadavatelé 
měli snadný přístup k oficiálnímu 
rejstříku nedodržení a mohli získat 
informace a pomoc týkající se uplatňování 
tohoto článku prostřednictvím pomoci 
poskytované kontrolními a správními 
orgány, jak je uvedeno v článcích 93, 96 a 
97.

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84 vypouští se
Zadávání zakázek na sociální a jiné 
zvláštní služby
Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVII se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 12 písm. c) nebo je vyšší.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno se znovuzavedením rozlišování služeb na služby podle přílohy A a služby podle 
přílohy B.



AM\909614CS.doc 97/171 PE492.870v02-00

CS

Pozměňovací návrh 894
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVII se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 12 písm. c) nebo je vyšší.

Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVIIa části B se 
zadávají v souladu s touto kapitolou, pokud 
se hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 12 písm. c) nebo je vyšší.

Or. fr

Pozměňovací návrh 895
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVII se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 12 písm. c) nebo je vyšší.

Aniž je dotčena svoboda členských států 
nebo zadavatelů poskytovat sociální a jiné 
zvláštní služby a organizovat je způsobem, 
který nezahrnuje zadávání veřejných 
zakázek, zakázky na sociální a jiné zvláštní 
služby uvedené v příloze XVII se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 12 písm. c) nebo je vyšší.

Or. fr

Pozměňovací návrh 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 85
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 85 vypouští se
Zveřejňování oznámení
1. Zadavatelé, kteří chtějí zadat zakázku 
na služby uvedené v článku 84, oznámí 
svůj úmysl prostřednictvím oznámení o 
zakázce.
2. Zadavatelé, kteří zadali zakázku na 
služby uvedené v článku 84, zveřejní 
výsledky prostřednictvím oznámení o 
zadání zakázky.
3. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze 
XVIII v souladu se standardními 
formuláři oznámení. Standardní 
formuláře stanoví Komise. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány poradním postupem 
uvedeným v článku 100.
4. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
se zveřejňují podle článku 65.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno se znovuzavedením rozlišování služeb na služby podle přílohy A a služby podle 
přílohy B.

Pozměňovací návrh 897
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatelé, kteří chtějí zadat zakázku 
na služby uvedené v článku 84, oznámí 
svůj úmysl prostřednictvím oznámení o 
zakázce.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Zvláštní zacházení ve vztahu k některým službám je oprávněné pouze do té míry, pokud se 
uplatňuje na všechny služby téže povahy. Právní služby – podléhající taktéž zásadám 
důvěrnosti – by neměly být znevýhodněny.

Pozměňovací návrh 898
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatelé, kteří chtějí zadat zakázku 
na služby uvedené v článku 84, oznámí 
svůj úmysl prostřednictvím oznámení o 
zakázce.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 899
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze 
XVIII v souladu se standardními 
formuláři oznámení. Standardní 
formuláře stanoví Komise. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány poradním postupem 
uvedeným v článku 100.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Peter Simon
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Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze 
XVIII v souladu se standardními formuláři 
oznámení. Standardní formuláře stanoví 
Komise. Tyto prováděcí akty jsou 
přijímány poradním postupem uvedeným 
v článku 100.

3. Oznámení uvedená v odstavci 2 obsahují 
informace uvedené v příloze XVIII v 
souladu se standardními formuláři 
oznámení.

Or. de

Pozměňovací návrh 901
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze 
XVIII v souladu se standardními formuláři 
oznámení. Standardní formuláře stanoví 
Komise. Tyto prováděcí akty jsou 
přijímány poradním postupem uvedeným v 
článku 100.

3. Oznámení uvedené v odstavci 2 obsahují 
informace uvedené v příloze XVIII v 
souladu se standardními formuláři 
oznámení. Standardní formulář stanoví 
Komise. Tyto prováděcí akty jsou 
přijímány poradním postupem uvedeným v 
článku 100.

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 se 
zveřejňují podle článku 65.

4. Oznámení uvedená v odstavci 2 se 
zveřejňují v souladu s článkem 65.
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Or. de

Pozměňovací návrh 903
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 se 
zveřejňují podle článku 65.

4. Oznámení uvedená v odstavci 1 se 
zveřejňují v souladu s článkem 65.

Or. en

Pozměňovací návrh 904
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 se 
zveřejňují podle článku 65.

4. Oznámení uvedené v odstavci 2 se 
zveřejňují v souladu s článkem 65.

Or. en

Pozměňovací návrh 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86 vypouští se
Zásady zadávání zakázek
1. Členské státy zavedou příslušné postupy 
pro zadávání zakázek, které jsou 
předmětem této kapitoly, přičemž zajistí 
plný soulad se zásadami transparentnosti 
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a rovného zacházení s hospodářskými 
subjekty a umožní zadavatelům zohlednit 
zvláštní povahu daných služeb.
2. Členské státy zajistí, aby zadavatelé 
mohli zohlednit potřebu zajištění kvality, 
návaznosti, přístupnosti, dostupnosti a 
úplnosti služeb, zvláštní potřeby různých 
kategorií uživatelů, účast a posílení 
možností uživatelů a inovace. Členské 
státy mohou rovněž stanovit, že výběr 
poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno se znovuzavedením rozlišování služeb na služby podle přílohy A a služby podle
přílohy B.

Pozměňovací návrh 906
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zavedou  pravidla pro 
zadávání zakázek, které jsou předmětem 
této kapitoly, přičemž zohlední zásady
transparentnosti a rovného zacházení s 
hospodářskými subjekty. Tato pravidla 
vezmou v úvahu zvláštní povahu daných 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

možností uživatelů a inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby veřejní
zadavatelé zohlednili potřebu zajištění 
vysoké kvality, návaznosti, přístupnosti,
přijatelných cen, dostupnosti a úplnosti 
služeb, zvláštní potřeby různých kategorií 
uživatelů včetně znevýhodněných a 
zranitelných skupin, účast a posílení 
možností uživatelů a inovace. Členské 
státy rovněž stanoví, že výběr 
poskytovatele služeb nebude uskutečňován 
pouze na základě ceny účtované za 
poskytování služeb, ale zohlední také 
kritéria kvality a udržitelnosti výše 
zmíněných sociálních služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, že veřejní 
zadavatelé budou vůči hospodářským 
subjektům zcela platebně schopní a že tito 
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veřejní zadavatelé předem vytvoří vhodný 
nástroj zajištění proti úvěrovému riziku 
subjektu.

Or. it

Odůvodnění

Není možné dále tolerovat dlouhodobý stav platební neschopnosti orgánů veřejné správy vůči 
soukromým podnikům za provedené práce a poskytnuté služby. Vytvoření vhodného nástroje 
zajištění pohledávek, které by zůstaly hospodářskému subjekt po provedení díla nezaplaceny, 
by mohlo představovat nezbytný nástroj pro zajištění odměňování.

Pozměňovací návrh 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy nebo veřejní zadavatelé 
zajistí, aby hospodářské subjekty plnily 
povinnosti v oblasti sociálních a 
pracovních podmínek, jako je ochrana 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
sociální zabezpečení a pracovní podmínky
v souladu s právními předpisy EU a 
jednotlivých členských států, nařízeními a 
správními ustanoveními, rozhodčími 
nálezy, kolektivními dohodami a 
smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva 
uvedenými v příloze XIV, které platí 
v místě, kde se práce, služba či dodávka 
provádí; tyto povinnosti se vztahují rovněž 
na přeshraniční situace, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 913
Evelyne Gebhardt
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Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby byla 
dodržována ustanovení o zadávání 
zakázek subdodavatelům podle článku 81.

Or. de

Pozměňovací návrh 914
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Při volbě poskytovatele služeb mohou 
členské státy zvážit použití vyhrazených 
zakázek uvedených v článku 31.

Or. de

Pozměňovací návrh 915
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Veřejní zadavatelé mohou vyhradit 
zvláštní zakázky pro neziskové organizace, 
které se zaměřují na poskytování 
sociálních služeb, za předpokladu, že 
budou dodrženy základní zásady 
transparentnosti a rovného zacházení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 916
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Členské státy zajistí, aby byly 
uplatňovány důvody pro vyloučení 
uvedené v článku 55 směrnice 
2004/18/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 89 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by zveřejnění výsledku veřejné 
soutěže na určitý výkon bránilo 
vymahatelnosti práva nebo bylo jinak
v rozporu s veřejným zájmem či na újmu 
oprávněným obchodním zájmům 
konkrétního hospodářského subjektu, ať 
veřejného či soukromého, včetně zájmů 
hospodářského subjektu, jemuž byla 
zakázka zadána, nebo pokud by 
poskytnutí takových informací bylo na 
újmu poctivé hospodářské soutěži mezi 
nimi, nemusí být tato informace 
zveřejněna.

Výsledek veřejné soutěže na určitý výkon 
bude zveřejněn, ledaže by zveřejnění
bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo 
v rozporu s veřejným zájmem.

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Hlava IV – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SPRÁVA VYMÁHÁNÍ, OZNAMOVÁNÍ A 
SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se směrnicí Rady 92/13/EHS
členské státy zajistí řádné uplatňování této 
směrnice prostřednictvím účinných, 
dostupných a transparentních 
mechanismů doplňujících již existující 
systém přezkoumávání rozhodnutí 
přijatých zadavateli.

1. Aby se zajistilo správné a účinné 
provádění, členské státy zajistí, aby jeden 
nebo více orgánů nebo struktur vykonaly 
alespoň ty úkoly , které jsou stanoveny 
v tomto článku. Oznámí Komisi všechny 
orgány nebo struktury schopné tyto úkoly 
vykonat.

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli prostřednictvím 
kontrolních a správních orgánů 
stanovených v článcích 93 a 97 snadno 
získat informace a pomoc týkající se 
uplatňování tohoto článku.

Or. de
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Pozměňovací návrh 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby uplatňování 
pravidel o zadávání veřejných zakázek 
bylo sledováno, včetně provádění projektů 
spolufinancovaných Unií za účelem 
odhalování hrozeb pro finanční zájmy 
Unie. Toto sledování slouží k předcházení, 
odhalování a řádnému oznamování 
podvodů, korupce, střetů zájmů a jiných 
vážných porušení pravidel v oblasti 
zadávání veřejných zakázek.
V případě, že orgány nebo struktury 
pověřené sledováním zjistí konkrétní 
porušení nebo systémové chyby, mají 
pravomoc postoupit tyto problémy 
vnitrostátním kontrolním orgánům, 
soudům či tribunálům nebo jiným 
příslušným orgánům či strukturám, jako 
jsou například veřejný ochránce práv, 
vnitrostátní parlament nebo jeho výbory.

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výsledky sledování budou podle 
odstavce 2 zpřístupněny veřejnosti 
prostřednictvím vhodných informačních 
prostředků. Konkrétně, členské státy 
alespoň jednou za dva roky uveřejní 
přehled nejčastějších zdrojů chybného 
uplatňování pravidel nebo právní 
nejistoty, včetně případných 
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strukturálních nebo opakujících se 
problémů při uplatňování pravidel a dále 
možných případů podvodu a dalšího 
nezákonného jednání.
Členské státy jednou z dva roky předají 
Komisi obecný přehled svých 
vnitrostátních udržitelných politik 
zadávání veřejných zakázek, ve kterém 
popíší příslušné vnitrostátní akční plány a 
iniciativy a, je-li známo, jejich praktické 
provádění. Oznámí také úspěšnost malých 
a středních podniků při zadávání 
veřejných zakázek; pokud je tato 
úspěšnost nižší než 50 %, co se týče 
hodnoty zakázek zadaných malým a 
středním podnikům, členské státy oznámí, 
jestli existují iniciativy, jejichž cílem je 
tuto úspěšnost zvýšit.
Na základě obdržených údajů bude 
Komise pravidelně vydávat zprávy o 
provádění těchto politik a osvědčených 
postupech v rámci těchto politik na 
vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 92 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Veřejní zadavatelé přinejmenším po 
dobu trvání zakázky uchovají kopie všech 
uzavřených smluv, jejichž hodnota činí 
nejméně:
a) 1 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby;
b) 10 000 000 EUR v případě veřejných 
zakázek na stavební práce.
Přístup k těmto smlouvám poskytnou v 
souladu s jakýmikoli platnými pravidly 
pro přístup k dokumentům a ochranu 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Článek 92 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 92a
V případě, že hospodářský subjekt nebo 
subdodavatel vybraný pro zakázku 
vykazuje výrazné nebo přetrvávající 
nedostatky v plnění zásadních požadavků 
zakázky, informuje veřejný zadavatel o 
této skutečnosti a o nezbytných 
podrobnostech kontrolní a správní orgány 
uvedené v článcích 93 a 97.

Or. de
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Pozměňovací návrh 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 92 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 92a
Rejstřík nedodržení

1. Pokud hospodářský subjekt porušuje 
podmínky stanovené zakázkou, především 
v oblasti sociální ochrany a ochrany 
zaměstnanců, pracovních podmínek a 
zadávání zakázek subdodavatelům, bude 
zapsán do rejstříku nedodržení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek.
2. Rejstřík nedodržení bude pravidelně 
zpracováván a aktualizován kontrolními a 
správními orgány uvedenými v článku 93. 
Zadavatelé mají právo a povinnost před 
zadáním veřejné zakázky vyhledat 
informace v tomto rejstříku.

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Článek 92 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 92b
Rejstřík nedodržení

Pokud hospodářský subjekt porušuje 
podmínky stanovené zakázkou, především 
v oblasti sociální ochrany a ochrany 
zaměstnanců, pracovních podmínek a 
zadávání zakázek subdodavatelům, jeho 
jméno bude uvedeno v rejstříku 



PE492.870v02-00 114/171 AM\909614CS.doc

CS

nedodržení. Zahrnutí v rejstříku 
nedodržení je důvodem k vyloučení.

Or. de

Pozměňovací návrh 930
Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 Článek se vypouští

Or. nl

Pozměňovací návrh 931
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 vypouští se
Veřejný dohled
1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci 
(dále jen „orgán dohledu“). Členské státy 
o tomto jmenování informují Komisi.
Dohled se vztahuje na všechny zadavatele. 
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění směrnice jsou uspořádány tak, 
aby nedocházelo ke střetům zájmů. 
Systém veřejného dohledu je průhledný. 
Za tímto účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány.
Výroční zpráva obsahuje tyto informace:
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a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, a 
s podporou inovací;
c) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně případů týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie.
3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:
a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů zadavatelů a 
zejména ústředních nákupních subjektů;
b) poskytování právního poradenství 
zadavatelům ohledně výkladu pravidel a 
zásad zadávání veřejných zakázek a 
uplatňování pravidel zadávání veřejných 
zakázek ve specifických případech;
c) vydávání stanovisek z vlastního podnětu 
a pokynů k otázkám obecného zájmu 
souvisejícím s výkladem a uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek, 
k opakujícím se otázkám a k systémovým 
problémům souvisejícím s uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek ve 
světle ustanovení této směrnice a 
příslušné judikatury Soudního dvora 
Evropské unie;
d) zřízení a používání ucelených systémů 
varování umožňujících reakci za účelem 
předcházení, odhalování a řádného 
oznamování podvodů, korupce, střetů 
zájmů a jiných vážných porušení pravidel 
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v oblasti zadávání zakázek;
e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy,
f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel,
g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
oznamuje Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům porušení unijních 
postupů zadávání zakázek v případech, 
které se týkají zakázek přímo nebo 
nepřímo financovaných Evropskou unií.
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo systému 
zavedeného na základě směrnice 
92/13/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí zadavatelů, pokud v průběhu 
vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
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17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií.
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může požadovat, aby orgán 
dohledu analyzoval případy údajného 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, které se týkají projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
sledováním vývoje určitých případů a 
zajištěním, aby příslušné vnitrostátní 
orgány, které budou povinny jednat podle 
jeho pokynů, vyvodily z porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek v 
případech, které se týkají projektů 
spolufinancovaných Unií, odpovídající 
důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí zadavatelů jsou v souladu s 
touto směrnicí a s obecnými zásadami 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu, 
ponechá si zároveň právo zasáhnout v 
souladu s pravomocemi, které jí byly 
svěřeny Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předloží 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv, jejichž 
hodnota činí nejméně
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a) 1 000 000 EUR u zakázek na dodávky 
nebo služby;
b) 10 000 000 EUR u zakázek na stavební 
práce.
7. Aniž je dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím a v 
souladu s vnitrostátními a unijními 
právními předpisy o ochraně údajů, 
umožní orgán dohledu na písemnou 
žádost bezplatný neomezený a plný přímý 
přístup k uzavřeným smlouvám podle 
odstavce 6. Přístup k určitým částem 
smluv může být odepřen, pokud by jejich 
zpřístupnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, na újmu oprávněným obchodním 
zájmům veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži 
mezi nimi.
Přístup k částem, jež mohou být 
zpřístupněny, je umožněn v přiměřené 
lhůtě, nejpozději však 45 dnů od data 
žádosti. 
Žadatelé podávající žádost o přístup ke 
smlouvě nejsou povinni doložit přímý 
nebo nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno její zveřejnění.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu podle odstavců 1 až 7 je 
obsažen ve výroční zprávě uvedené v 
odstavci 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 93
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 vypouští se
Veřejný dohled
1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci 
(dále jen „orgán dohledu“). Členské státy 
o tomto jmenování informují Komisi.
Dohled se vztahuje na všechny zadavatele. 
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění směrnice jsou uspořádány tak, 
aby nedocházelo ke střetům zájmů. 
Systém veřejného dohledu je průhledný. 
Za tímto účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány.
Výroční zpráva obsahuje tyto informace:
a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, a 
s podporou inovací;
c) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně případů týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie.
3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:
a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
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souvisejících postupů zadavatelů a 
zejména ústředních nákupních subjektů;
b) poskytování právního poradenství 
zadavatelům ohledně výkladu pravidel a 
zásad zadávání veřejných zakázek a 
uplatňování pravidel zadávání veřejných 
zakázek ve specifických případech;
c) vydávání stanovisek z vlastního podnětu 
a pokynů k otázkám obecného zájmu 
souvisejícím s výkladem a uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek, 
k opakujícím se otázkám a k systémovým 
problémům souvisejícím s uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek ve 
světle ustanovení této směrnice a 
příslušné judikatury Soudního dvora 
Evropské unie;
d) zřízení a používání ucelených systémů 
varování umožňujících reakci za účelem 
předcházení, odhalování a řádného 
oznamování podvodů, korupce, střetů 
zájmů a jiných vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání zakázek;
e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy,
f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel,
g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
oznamuje Evropskému úřadu pro boj 
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proti podvodům porušení unijních 
postupů zadávání zakázek v případech, 
které se týkají zakázek přímo nebo 
nepřímo financovaných Evropskou unií.
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo systému 
zavedeného na základě směrnice 
92/13/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí zadavatelů, pokud v průběhu 
vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií.
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může požadovat, aby orgán 
dohledu analyzoval případy údajného 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, které se týkají projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
sledováním vývoje určitých případů a 
zajištěním, aby příslušné vnitrostátní 
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orgány, které budou povinny jednat podle 
jeho pokynů, vyvodily z porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek v 
případech, které se týkají projektů 
spolufinancovaných Unií, odpovídající 
důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí zadavatelů jsou v souladu s 
touto směrnicí a s obecnými zásadami 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu, 
ponechá si zároveň právo zasáhnout v 
souladu s pravomocemi, které jí byly 
svěřeny Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předloží 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv, jejichž 
hodnota činí nejméně
a) 1 000 000 EUR u zakázek na dodávky 
nebo služby;
b) 10 000 000 EUR u zakázek na stavební 
práce.
7. Aniž je dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím a v 
souladu s vnitrostátními a unijními 
právními předpisy o ochraně údajů, 
umožní orgán dohledu na písemnou 
žádost bezplatný neomezený a plný přímý 
přístup k uzavřeným smlouvám podle
odstavce 6. Přístup k určitým částem 
smluv může být odepřen, pokud by jejich 
zpřístupnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, na újmu oprávněným obchodním 
zájmům veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži 
mezi nimi.
Přístup k částem, jež mohou být 
zpřístupněny, je umožněn v přiměřené 
lhůtě, nejpozději však 45 dnů od data 
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žádosti. 
Žadatelé podávající žádost o přístup ke 
smlouvě nejsou povinni doložit přímý 
nebo nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno její zveřejnění.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu podle odstavců 1 až 7 je 
obsažen ve výroční zprávě uvedené v 
odstavci 2. 

Or. en

Odůvodnění

V souladu s jinými návrhy týkajícími se správy předloženými v samostatných pozměňovacích 
návrzích. Tento pozměňovací návrh vypouští celý článek 93 veřejném dohledu. Pověřit pouze 
jediný orgán dohledu v každém členském státě by porušovalo zásadu subsidiarity a bylo by 
nemožné provést  v členských státech s rozvinutou správou nebo federálními strukturami.

Pozměňovací návrh 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 vypouští se
Veřejný dohled
1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci 
(dále jen „orgán dohledu“). Členské státy 
o tomto jmenování informují Komisi.
Dohled se vztahuje na všechny zadavatele. 
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění směrnice jsou uspořádány tak, 
aby nedocházelo ke střetům zájmů. 
Systém veřejného dohledu je průhledný. 
Za tímto účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
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směrnici, zveřejňovány.
Výroční zpráva obsahuje tyto informace:
a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, a 
s podporou inovací;
c) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně případů týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie.
3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:
a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů zadavatelů a 
zejména ústředních nákupních subjektů;
b) poskytování právního poradenství 
zadavatelům ohledně výkladu pravidel a 
zásad zadávání veřejných zakázek a 
uplatňování pravidel zadávání veřejných 
zakázek ve specifických případech;
c) vydávání stanovisek z vlastního podnětu 
a pokynů k otázkám obecného zájmu 
souvisejícím s výkladem a uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek, 
k opakujícím se otázkám a k systémovým 
problémům souvisejícím s uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek ve 
světle ustanovení této směrnice a 
příslušné judikatury Soudního dvora 
Evropské unie;
d) zřízení a používání ucelených systémů 
varování umožňujících reakci za účelem 
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předcházení, odhalování a řádného 
oznamování podvodů, korupce, střetů 
zájmů a jiných vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání zakázek;
e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy,
f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel,
g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
oznamuje Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům porušení unijních 
postupů zadávání zakázek v případech, 
které se týkají zakázek přímo nebo 
nepřímo financovaných Evropskou unií.
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo systému 
zavedeného na základě směrnice 
92/13/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí zadavatelů, pokud v průběhu 
vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 



PE492.870v02-00 126/171 AM\909614CS.doc

CS

jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií.
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může požadovat, aby orgán 
dohledu analyzoval případy údajného 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, které se týkají projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
sledováním vývoje určitých případů a 
zajištěním, aby příslušné vnitrostátní 
orgány, které budou povinny jednat podle 
jeho pokynů, vyvodily z porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek v 
případech, které se týkají projektů 
spolufinancovaných Unií, odpovídající 
důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí zadavatelů jsou v souladu s 
touto směrnicí a s obecnými zásadami 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu, 
ponechá si zároveň právo zasáhnout v 
souladu s pravomocemi, které jí byly 
svěřeny Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předloží 
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vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv, jejichž 
hodnota činí nejméně
a) 1 000 000 EUR u zakázek na dodávky 
nebo služby;
b) 10 000 000 EUR u zakázek na stavební 
práce.
7. Aniž je dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím a v 
souladu s vnitrostátními a unijními 
právními předpisy o ochraně údajů, 
umožní orgán dohledu na písemnou 
žádost bezplatný neomezený a plný přímý 
přístup k uzavřeným smlouvám podle 
odstavce 6. Přístup k určitým částem 
smluv může být odepřen, pokud by jejich 
zpřístupnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, na újmu oprávněným obchodním 
zájmům veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži 
mezi nimi.
Přístup k částem, jež mohou být 
zpřístupněny, je umožněn v přiměřené 
lhůtě, nejpozději však 45 dnů od data 
žádosti. 
Žadatelé podávající žádost o přístup ke 
smlouvě nejsou povinni doložit přímý 
nebo nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno její zveřejnění.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu podle odstavců 1 až 7 je 
obsažen ve výroční zprávě uvedené v 
odstavci 2. 

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení podstatně zvýší administrativní zátěž pro členské státy. Kromě toho bude 
mít vliv na vnitřní organizaci správy členských států. Rozhodnutí o krocích, které mají být 
podniknuty s cílem zajistit správné uplatňování směrnice, a o příslušných orgánech, by mělo 
být ponecháno v pravomoci členských států.
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Pozměňovací návrh 934
Peter Simon

Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 Článek se vypouští

Or. de

Pozměňovací návrh 935
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 vypouští se
Veřejný dohled
1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci 
(dále jen „orgán dohledu“). Členské státy 
o tomto jmenování informují Komisi.
Dohled se vztahuje na všechny zadavatele. 
2. Příslušné orgány zapojené do 
provádění směrnice jsou uspořádány tak, 
aby nedocházelo ke střetům zájmů. 
Systém veřejného dohledu je průhledný. 
Za tímto účelem jsou všechny dokumenty 
obsahující pokyny a stanoviska a výroční 
zprávy, které dokládají provádění a 
uplatňování pravidel stanovených v této 
směrnici, zveřejňovány.
Výroční zpráva obsahuje tyto informace:
a) míru úspěšnosti malých a středních 
podniků při zadávání veřejných zakázek; 
jestliže je tento údaj nižší než 50 % z 
hlediska hodnoty zakázek zadaných 
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malým a středním podnikům, obsahuje 
zpráva analýzu důvodů této skutečnosti;
b) celkový přehled o provádění udržitelné 
politiky zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávacích řízení, která zohledňují 
kritéria spojená s ochranou životního 
prostředí, se sociálním začleněním, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením, a 
s podporou inovací;
c) shromážděné údaje o oznámených 
případech podvodů, korupce, střetů zájmů 
a dalších vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
včetně případů týkajících se projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie.
3. Orgán dohledu zodpovídá za 
následující úkoly:
a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a s tím 
souvisejících postupů zadavatelů a 
zejména ústředních nákupních subjektů;
b) poskytování právního poradenství 
zadavatelům ohledně výkladu pravidel a 
zásad zadávání veřejných zakázek a 
uplatňování pravidel zadávání veřejných 
zakázek ve specifických případech;
c) vydávání stanovisek z vlastního podnětu 
a pokynů k otázkám obecného zájmu 
souvisejícím s výkladem a uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek, 
k opakujícím se otázkám a k systémovým 
problémům souvisejícím s uplatňováním 
pravidel zadávání veřejných zakázek ve 
světle ustanovení této směrnice a 
příslušné judikatury Soudního dvora 
Evropské unie;
d) zřízení a používání ucelených systémů 
varování umožňujících reakci za účelem 
předcházení, odhalování a řádného 
oznamování podvodů, korupce, střetů 
zájmů a jiných vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání zakázek;
e) upozorňování příslušných 
vnitrostátních orgánů, včetně kontrolních 
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orgánů, na konkrétní zjištěná porušení 
pravidel a na systémové problémy,
f) prověřování stížností občanů a podniků 
na uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek v konkrétních 
případech a poskytování analýz 
příslušným zadavatelům, jejichž 
povinností je zohlednit tyto analýzy ve 
svých rozhodnutích, nebo v případě, kdy 
se analýzami neřídí, vysvětlit důvody, proč 
na ně neberou zřetel,
g) sledování rozhodnutí vnitrostátních 
soudů a orgánů podle usnesení Soudního 
dvora Evropské unie na základě článku 
267 Smlouvy nebo zjištění Evropského 
účetního dvora o porušení pravidel Unie 
pro zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s projekty 
spolufinancovanými Unií; orgán dohledu 
oznamuje Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům porušení unijních 
postupů zadávání zakázek v případech, 
které se týkají zakázek přímo nebo 
nepřímo financovaných Evropskou unií.
Úkoly uvedené pod písmenem e) se 
nedotýkají výkonu práva na odvolání 
podle vnitrostátního práva nebo systému 
zavedeného na základě směrnice 
92/13/EHS.
Členské státy udělí orgánu dohledu 
pravomoc převzít příslušnost podle 
vnitrostátního práva za účelem přezkumu 
rozhodnutí zadavatelů, pokud v průběhu 
vlastního sledování a právního 
poradenství zjistil porušení pravidel.
4. Aniž jsou dotčeny obecné postupy a 
pracovní metody zavedené Komisí v 
oblasti komunikace a kontaktů s 
členskými státy, působí orgán dohledu 
jako zvláštní kontaktní místo pro Komisi 
při sledování uplatňování práva Unie a 
plnění rozpočtu Unie na základě článku 
17 Smlouvy o Evropské unii a článku 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Informuje Komisi o každém porušení této 
směrnice v zadávacích řízeních na 
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zakázky, které jsou přímo nebo nepřímo 
financovány Unií.
Komise může orgán dohledu pověřit 
především řešením jednotlivých případů, 
kdy ještě není uzavřena smlouva nebo lze 
ještě provést přezkum. Může také orgán 
dohledu pověřit sledováním, které je 
nezbytné k zajištění provedení opatření, 
k nimž se členské státy zavázaly, aby 
napravily porušení pravidel a zásad Unie 
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné 
Komisí.
Komise může požadovat, aby orgán 
dohledu analyzoval případy údajného 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, které se týkají projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
sledováním vývoje určitých případů a 
zajištěním, aby příslušné vnitrostátní 
orgány, které budou povinny jednat podle 
jeho pokynů, vyvodily z porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek v 
případech, které se týkají projektů 
spolufinancovaných Unií, odpovídající 
důsledky.
5. Šetření a vymáhání, které provádí 
orgán dohledu, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí zadavatelů jsou v souladu s 
touto směrnicí a s obecnými zásadami 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
nenahrazují ani neovlivňují 
institucionální úlohu Komise jako 
strážkyně Smlouvy. Jestliže Komise 
rozhodne o svěření konkrétního případu, 
ponechá si zároveň právo zasáhnout v 
souladu s pravomocemi, které jí byly 
svěřeny Smlouvou.
6. Veřejní zadavatelé předloží 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv, jejichž 
hodnota činí nejméně
a) 1 000 000 EUR u zakázek na dodávky 
nebo služby;
b) 10 000 000 EUR u zakázek na stavební 
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práce.
7. Aniž je dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím a v 
souladu s vnitrostátními a unijními 
právními předpisy o ochraně údajů, 
umožní orgán dohledu na písemnou 
žádost bezplatný neomezený a plný přímý 
přístup k uzavřeným smlouvám podle 
odstavce 6. Přístup k určitým částem 
smluv může být odepřen, pokud by jejich 
zpřístupnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, na újmu oprávněným obchodním 
zájmům veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži 
mezi nimi.
Přístup k částem, jež mohou být 
zpřístupněny, je umožněn v přiměřené 
lhůtě, nejpozději však 45 dnů od data 
žádosti. 
Žadatelé podávající žádost o přístup ke 
smlouvě nejsou povinni doložit přímý 
nebo nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno její zveřejnění.
8. Přehled všech činností prováděných 
orgánem dohledu podle odstavců 1 až 7 je 
obsažen ve výroční zprávě uvedené v 
odstavci 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci 

1. Členské státy zajistí dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci.
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(dále jen „orgán dohledu“). Členské státy 
o tomto jmenování informují Komisi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu zodpovídá za následující 
úkoly:

3. Příslušné orgány zodpovídají za 
následující úkoly:

Or. fr

Pozměňovací návrh 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) sledování uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a pravidel 
v oblasti sociální ochrany a ochrany 
zaměstnanců a v oblasti pracovních 
podmínek ze strany hospodářských 
subjektů, kterým byla zadána zakázka, a 
jejich subdodavatelů, včetně s tím 
souvisejících postupů veřejných zadavatelů 
a zejména ústředních nákupních subjektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 939
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zhodnocení zpráv, které jim zašlou 
zadavatelé, kteří zamýšlejí použít 
vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění;

Or. it

Pozměňovací návrh 940
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vedení oficiálního rejstříku 
nedodržení stanoveného v článku 83a.

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Příslušné orgány mohou převzít 
příslušnost podle vnitrostátního práva za 
účelem přezkumu rozhodnutí zadavatelů, 
pokud v průběhu vlastního sledování a 
právního poradenství zjistil porušení 
pravidel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může požadovat, aby orgán 
dohledu analyzoval případy údajného 
porušení pravidel Unie pro zadávání 
veřejných zakázek, které se týkají projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Unie. 
Komise může orgán dohledu pověřit 
sledováním vývoje určitých případů a 
zajištěním, aby příslušné vnitrostátní 
orgány, které budou povinny jednat podle 
jeho pokynů, vyvodily z porušení pravidel 
Unie pro zadávání veřejných zakázek v 
případech, které se týkají projektů 
spolufinancovaných Unií, odpovídající 
důsledky.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veřejní zadavatelé předloží 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv, jejichž 
hodnota činí nejméně

vypouští se

a) 1 000 000 EUR u zakázek na dodávky 
nebo služby;
b) 10 000 000 EUR u zakázek na stavební 
práce.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek na úplné zveřejňování by vedl k odhalení i těch nejmenších obchodních detailů 
určitých zakázek, což by mělo za následek to, že know-how, které tyto zakázky obsahují  ve 
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formě obchodních tajemství, by bylo zpřístupněno třetím stranám, a to v některých případech 
za porušení pravidel o důvěrnosti. Tento požadavek by však nevedl k větší transparentnosti, 
neboť zadání zakázky ukončuje zadávací řízení.

Pozměňovací návrh 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veřejní zadavatelé předloží 
vnitrostátnímu orgánu dohledu úplné 
znění všech uzavřených smluv, jejichž 
hodnota činí nejméně:

6. Veřejní zadavatelé předloží příslušným 
orgánům úplné znění všech uzavřených 
smluv, jejichž hodnota činí nejméně:

Or. fr

Pozměňovací návrh 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž je dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím a v 
souladu s vnitrostátními a unijními 
právními předpisy o ochraně údajů, 
umožní orgán dohledu na písemnou 
žádost bezplatný neomezený a plný přímý 
přístup k uzavřeným smlouvám podle 
odstavce 6. Přístup k určitým částem 
smluv může být odepřen, pokud by jejich 
zpřístupnění bránilo vymahatelnosti práva 
nebo bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, na újmu oprávněným obchodním 
zájmům veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži 
mezi nimi.

vypouští se
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Přístup k částem, jež mohou být 
zpřístupněny, je umožněn v přiměřené 
lhůtě, nejpozději však 45 dnů od data 
žádosti.
Žadatelé podávající žádost o přístup ke 
smlouvě nejsou povinni doložit přímý 
nebo nepřímý zájem v souvislosti s danou 
smlouvou. Příjemci informace by mělo být 
povoleno její zveřejnění.

Or. de

Odůvodnění

Stávající práva na přístup k dokumentům v souvislosti se spory týkajícími se zadání zakázky a 
další práva podle již tak rozsáhlých právních předpisů o svobodě informací jsou více než 
dostatečná.

Pozměňovací návrh 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 93 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž je dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím a v 
souladu s vnitrostátními a unijními 
právními předpisy o ochraně údajů, umožní 
orgán dohledu na písemnou žádost 
bezplatný neomezený a plný přímý přístup 
k uzavřeným smlouvám podle odstavce 6.
Přístup k určitým částem smluv může být 
odepřen, pokud by jejich zpřístupnění 
bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo 
jinak v rozporu s veřejným zájmem, na 
újmu oprávněným obchodním zájmům 
veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži 
mezi nimi.

7. Aniž je dotčeno vnitrostátní právo 
týkající se přístupu k informacím a v 
souladu s vnitrostátními a unijními 
právními předpisy o ochraně údajů, umožní 
příslušné orgány na písemnou žádost 
bezplatný neomezený a plný přímý přístup 
k uzavřeným smlouvám podle odstavce 6.
Přístup k určitým částem smluv může být 
odepřen, pokud by jejich zpřístupnění 
bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo 
jinak v rozporu s veřejným zájmem, na 
újmu oprávněným obchodním zájmům 
veřejných nebo soukromých 
hospodářských subjektů nebo pokud by 
bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži 
mezi nimi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 94 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Samostatné zprávy o zadávacích řízeních Podávání samostatných zpráv

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatelé uchovávají příslušné 
informace o každé smlouvě, rámcové 
dohodě a pokaždé, když je zaveden 
dynamický nákupní systém. Tyto 
informace musí být dostatečné, aby jim 
později umožnily odůvodnit rozhodnutí, 
která přijali v souvislosti s:

1. Zadavatelé uchovávají příslušné 
informace o každé smlouvě přesahující 
prahovou hodnotu, rámcové dohodě nebo
pokaždé, když je zaveden dynamický 
nákupní systém. Tyto informace musí být 
dostatečné, aby jim později umožnily 
odůvodnit rozhodnutí, která přijali v 
souvislosti s:

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé dokumentují postup ve všech 
zadávacích řízeních bez ohledu na to, zda 
jsou řízení vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 

Zadavatelé podniknou náležité kroky, aby 
zdokumentovali všechna zadávací řízení
bez ohledu na to, zda jsou řízení vedena 
elektronickými prostředky.



AM\909614CS.doc 141/171 PE492.870v02-00

CS

veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty a interních jednání, přípravy 
nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatelé dokumentují postup ve všech 
zadávacích řízeních bez ohledu na to, zda 
jsou tato řízení vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem zajistí, aby 
měli k dispozici dokumentaci dostačující 
k odůvodnění rozhodnutí přijatých ve 
všech fázích zadávacího řízení, například 
dokumentaci týkající se komunikace 
s hospodářskými subjekty a interních 
jednání, přípravy nabídek, případného 
dialogu nebo vyjednávání, výběru a zadání 
zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 955
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé dokumentují postup ve všech 
zadávacích řízeních bez ohledu na to, zda 
jsou řízení vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 

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

subjekty a interních jednání, přípravy 
nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázky,
jména úspěšného uchazeče a důvodů pro 
výběr jeho nabídky a – je-li znám – podílu 
zakázky nebo rámcové dohody, který 
úspěšný uchazeč hodlá zadat 
subdodavateli, a informací o 
subdodavatelích, včetně jmen, adres a 
právních zástupců.

Or. de

Pozměňovací návrh 956
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Požadavek dokumentovat „všechna interní jednání“ je zbytečný a nepřiměřený. Ustanovení 
také vytváří právní nejistotu, neboť termín „interní jednání" není ve směrnici definován.

Pozměňovací návrh 957
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace musejí být uchovány nejméně 
po čtyři roky ode dne zadání zakázky, aby 
byl během této doby zadavatel schopen 
poskytnout Komisi nebo vnitrostátnímu 
orgánu dohledu na jejich žádost potřebné 
informace.

2. Informace musejí být uchovány nejméně 
po čtyři roky ode dne zadání zakázky, aby 
byl během této doby zadavatel schopen 
poskytnout Komisi potřebné informace, 
pokud je bude vyžadovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace musejí být uchovány nejméně 
po čtyři roky ode dne zadání zakázky, aby 
byl během této doby zadavatel schopen 
poskytnout Komisi nebo vnitrostátnímu 
orgánu dohledu na jejich žádost potřebné 
informace.

2. Informace musejí být uchovány nejméně 
po čtyři roky ode dne zadání zakázky, aby 
byl během této doby zadavatel schopen 
poskytnout Komisi nebo vnitrostátním 
orgánům či strukturám uvedeným 
v článku 92 na jejich žádost potřebné 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 95 Článek se vypouští

Or. en
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Odůvodnění

Shromažďování statistických údajů prostřednictvím zpráv členských států je nespolehlivé a 
vede k byrokracii a nákladům. Cílem článku 95 je přezkum shromážděných údajů pomocí 
databáze TED na základě článku 64 tohoto návrhu. Údaje z databáze TED i ze zpráv 
členských států jsou však velmi často neúplné. Namísto přezkumů údajů by měl být dále 
posílen pilíř shromažďování statistických údajů prostřednictvím databáze TED, od pilíře 
podávání zpráv členskými státy by se mělo úplně upustit.

Pozměňovací návrh 960
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány zřízené nebo jmenované v 
souladu s článkem 93 předkládají Komisi
za každý rok do 31. října následujícího 
roku prováděcí a statistickou zprávu 
vypracovanou podle standardního 
formuláře.

1. Členské státy zajistí, aby Komise za 
každý rok do 31. října následujícího roku 
každoročně obdržela prováděcí a 
statistickou zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány zřízené nebo jmenované v 
souladu s článkem 93 předkládají Komisi 
za každý rok do 31. října následujícího 
roku prováděcí a statistickou zprávu 
vypracovanou podle standardního 
formuláře.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 962
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 obsahuje 
alespoň celkovou hodnotu zadaných 
zakázek pod prahovými hodnotami 
stanovenými v článku 12 v členění podle 
kategorií činností na základě článků 5 až 
11, na něž by se vztahovala tato směrnice, 
kdyby jejich hodnota překračovala 
prahovou hodnotu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 obsahuje 
alespoň celkovou hodnotu zadaných 
zakázek pod prahovými hodnotami 
stanovenými v článku 12 v členění podle 
kategorií činností na základě článků 5 až 
11, na něž by se vztahovala tato směrnice, 
kdyby jejich hodnota překračovala 
prahovou hodnotu.

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 obsahuje, 
pro zadané zakázky pod prahovými 
hodnotami stanovenými v článku 12 této 
směrnice, na něž by se však tato směrnice 
vztahovala, kdyby jejich hodnota 
překračovala prahovou hodnotu, odhad 
celkové úhrnné hodnoty veřejných 
zakázek během daného roku. Tento odhad 
může být konkrétně založen na údajích 
dostupných v rámci požadavků na 
zveřejňování na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby tato zpráva 
obsahovala alespoň počet a hodnotu 
zadaných zakázek v členění podle 
kategorií činností na základě článků 5 až 
11 a další požadované informace k ověření 
řádného uplatňování Dohody o veřejných
zakázkách. Zpráva uvádí také počet a 
hodnotu zakázek zadaných ve 
vyjednávacím řízení bez výzvy k účasti v 
soutěži v členění podle okolností 
uvedených v článku 44 a kategorií 
činností na základě článků 5 až 11. Uvádí 
se rovněž členský stát nebo třetí země 
úspěšného dodavatele.

3. U všech zakázek nad prahovými 
hodnotami této směrnice členské státy 
zajistí, aby tato zpráva obsahovala 
odhadovaný počet a hodnotu zakázek 
zadaných během daného roku v členění 
podle kategorií činností na základě článků 
5 až 11 a další požadované informace k 
ověření řádného uplatňování dohody WTO 
o vládních zakázkách. Zpráva uvádí také 
odhadovaný počet a hodnotu zakázek 
zadaných ve vyjednávacím řízení bez 
výzvy k účasti v soutěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 965
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 3 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v zájmu zjednodušení administrativy 
mohly být statistické údaje 
shromažďovány metodou vzorkování za 
předpokladu, že není ohrožena jejich 
reprezentativnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 3 – písm. b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla zaručena důvěrná povaha 
poskytovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví standardní formulář 
pro vypracování roční prováděcí a 
statistické zprávy uvedené v odstavci 1. 
Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
poradním postupem uvedeným v článku 
100.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví standardní formulář pro 
vypracování roční prováděcí a statistické 
zprávy uvedené v odstavci 1. Tyto 
prováděcí akty jsou přijímány poradním 
postupem uvedeným v článku 100.

5. Komise stanoví standardní formulář 
roční statistické zprávy uvedené v odstavci 
1. Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
poradním postupem uvedeným v článku 
100.

Or. en
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Pozměňovací návrh 969
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 95 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Opatření uvedená v odstavci 5 zajistí, 
aby:

vypouští se

a) v zájmu zjednodušení administrativy 
mohly být statistické údaje 
shromažďovány metodou vzorkování za 
předpokladu, že není ohrožena jejich 
reprezentativnost,
b) byla zaručena důvěrná povaha 
poskytovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Článek 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 96 Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Jakožto součást jiných pozměňovacích návrhů vztahujících se ke správě (podpora 
zadavatelům a podnikům) tento pozměňovací návrh ruší článek 97. Návrh Komise by musel 
být podpořen jasným příkladem demonstrujícím nákladovou efektivnost a tyto podrobné 
návrhy by rovněž porušovaly zásady subsidiarity a proporcionality. Je však jasně třeba, aby 
členské státy přijaly zásady vlastnictví malých a středních podniků/„zelenou malým a 
středním podnikům“ v oblasti veřejných zakázek, jak se navrhuje v bodě odůvodnění.

Pozměňovací návrh 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh směrnice
Článek 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 96 Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení podstatně zvýší administrativní zátěž pro členské státy. Kromě toho bude 
mít vliv na vnitřní organizaci správy členských států. Rozhodnutí o krocích, které mají být 
podniknuty s cílem zajistit správné uplatňování směrnice, a o příslušných orgánech, by mělo 
být ponecháno v pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 972
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení: znění návrhu by mohlo být vykládáno tak, že se jedná o právní poradenství, 
úlohou členských států však není poskytovat právní poradenství v oblasti evropských nařízení.

Pozměňovací návrh 973
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou pro účely 
stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 jmenovat 
jediný orgán nebo několik orgánů nebo 
správních struktur. Zajistí mezi nimi 
řádnou koordinaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto články zapříčiňují zbytečnou administrativní zátěž. Je na členských státech, aby si samy 
organizovaly svoji vnitřní správu. Členské státy se mohou rozhodnout vytvořit orgán dohledu 
(článek 84) bez evropského nařízení. Článek 84 odporuje zásadě subsidiarity.

Pozměňovací návrh 974
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si poskytují vzájemnou 
podporu a zavedou opatření pro účinnou 
spolupráci s cílem zajistit výměnu 
informací o otázkách uvedených v článcích 
56, 75 a 79. Zajistí důvěrnost informací, 
které si vyměňují.

1. Členské státy si poskytují vzájemnou 
podporu a zavedou opatření pro účinnou 
spolupráci s cílem zajistit výměnu 
informací o otázkách uvedených v článcích 
56, 75, 79 a 83a. Zajistí důvěrnost 
informací, které si vyměňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 975
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto články zapříčiňují zbytečnou administrativní zátěž. Je na členských státech, aby si samy 
organizovaly svoji vnitřní správu. Členské státy se mohou rozhodnout vytvořit orgán dohledu 
(článek 84) bez evropského nařízení. Článek 84 odporuje zásadě subsidiarity.

Pozměňovací návrh 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uložit členským státům povinnost vytvářet další orgány není přiměřené opatření. Různé 
pravomoci udělené takovémuto orgánu, jako například dohled, koordinace a podávání zpráv, 
mohou navíc vést ke střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 978
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 97 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. K výměně informací dochází 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu zřízeného podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady52

(EU) č. XXX/XXXX [návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu 
(„nařízení o systému IMI“) COM(2011) 
522]. Členské státy poskytnou informace 
požadované jinými členskými státy v 
nejkratší možné lhůtě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uložit členským státům povinnost vytvářet další orgány není přiměřené opatření. Různé 
pravomoci udělené takovémuto orgánu, jako například dohled, koordinace a podávání zpráv, 
mohou navíc vést ke střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 980
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 98 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v článcích 
4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 a 95 je 
Komisi svěřeno na dobu neurčitou od 
[datum vstupu této směrnice v platnost].

2. Přenesení pravomoci uvedené v článcích 
4, 35, 33, 38, 25, 65, 70 je Komisi svěřeno 
na dobu neurčitou od [datum vstupu této 
směrnice v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 98 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 a 95 kdykoliv 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70 kdykoliv zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen poradní výbor pro 
veřejné zakázky zřízený rozhodnutím Rady 
71/306/EHS53. Tento výbor je výborem ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen poradní výbor pro 
veřejné zakázky zřízený rozhodnutím Rady 
71/306/EHS53 a výbor zřízený článkem 7 
nařízení Rady (ES) č. 3286/94 (nařízení o 
obchodních překážkách)54. Tyto výbory 
jsou výbory ve smyslu článku 3 nařízení 
(EU) č. 182/2011.
__________________
54 Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71.

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 100 – odst. 2



AM\909614CS.doc 155/171 PE492.870v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 984
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 100 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) postupy přidělování kapacity 
železniční infrastruktury, vydávání licencí 
železničním podnikům nebo vydávání 
osvědčení o bezpečnosti v souladu se 
směrnicemi 95/18/ES, 2001/14/ES a 
2004/49/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Přidání tohoto odstavce zajistí právní jistotu a posílí čl. 4 odst. 2.

Pozměňovací návrh 986
Lara Comi

Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) postupy přidělování kapacity 
železniční infrastruktury, vydávání licencí 
železničním podnikům nebo vydávání 
osvědčení o bezpečnosti, jak je uvedeno ve 
směrnicích 95/18/ES, 2011/14/ES a 
2004/49/ES.

Or. it

Pozměňovací návrh 987
Frank Engel

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod D – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železniční nákladní přeprava Železniční přeprava

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Lara Comi

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod D – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železniční nákladní přeprava Železniční přeprava



AM\909614CS.doc 157/171 PE492.870v02-00

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod D – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železniční nákladní přeprava Železniční přeprava

Or. en

Pozměňovací návrh 990
Frank Engel

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod D – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železniční osobní přeprava vypouští se
Žádný

Or. en

Pozměňovací návrh 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod D – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Železniční osobní přeprava vypouští se
Žádný

Or. en
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Pozměňovací návrh 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě zakázek na stavební práce 
veškeré technické požadavky obsažené 
zejména v zadávací dokumentaci, které 
definují požadované vlastnosti materiálu, 
výrobku nebo dodávky, aby byl splněn účel 
užívání zamýšlený zadavatelem. Tyto 
vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní 
prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny 
požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s 

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

postižením) a posouzení shody, výkon, 
bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů 
zajištění kvality, terminologie, symbolů, 
přezkoušení a zkušebních metod, balení, 
značení a štítkování, návodu k použití a 
výrobních postupů a metod v jakékoli fázi 
životního cyklu stavby; tyto vlastnosti 
zahrnují rovněž pravidla pro projekt 
(včetně ochrany údajů již od návrhu)
a výpočet nákladů, testy, podmínky pro 
inspekci a převzetí staveb, metody a 
způsoby konstrukce a všechny ostatní 
technické podmínky, které je zadavatel 
schopen stanovit podle obecných nebo 
odborných předpisů, pokud jde o 
dokončené stavby a materiály nebo díly, 
které jsou jejich součástí;

Or. en

Pozměňovací návrh 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 14 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úmluva č. 155 o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 14 – odrážka 8 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úmluva č. 1 o pracovní době 
v průmyslu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 14 – odrážka 8 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úmluva č. 131 o stanovení minimální 
mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Příloha 14 – odrážka 8 d (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úmluva č. 102 o minimálních 
standardech sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha XVII Příloha se vypouští.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 999
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Příloha 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha XVII Příloha se vypouští.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1000
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Příloha 17 

Znění navržené Komisí

Kód CPV Popis

79611000-0 a 

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

Zdravotní a sociální péče

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

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (kromě 80533000-9, 

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

do 92700000-8 (kromě 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Administrativa výchovných zařízení, 

služeb zdravotní péče a kulturních služeb

75300000-9 Povinné sociální zabezpečení

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Poskytování dávek

98000000-3 Jiné služby pro veřejnost, sociální služby 

a služby jednotlivcům

98120000-0 Služby poskytované odbory
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98131000-0 Služby náboženských organizací

Pozměňovací návrh
Kód CPV Popis

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

75231240-8; 

od 85000000-9 do 85323000-9

(kromě 85321000-5 a 85322000-2); 

98133100-5 a 98200000-5

Zdravotní a sociální péče a služby s 

ní spojené

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

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (kromě 80533000-9, 

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

do 92700000-8 (kromě 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Administrativa výchovných zařízení, 

služeb zdravotní péče a kulturních služeb

75300000-9 Povinné sociální zabezpečení

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Poskytování dávek

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

a služby jednotlivcům

98120000-0 Služby poskytované odbory

98131000-0 Služby náboženských organizací

od 61000000-5 do 61530000-9; od 

63370000-3 do 63372000-7

Vodní doprava

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

Doprovodné a vedlejší dopravní služby

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

Služby personálních agentur 
a poskytování servisu

od 74600000-5 do 74620000-1 Pátrací a bezpečnostní služby jiné než 
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služby přepravy pancéřovými vozy
od 74875000-3 do 74875200-5 a od 
92000000-1 do 92622000-7 (kromě 
92230000-2)

Rekreační, kulturní a sportovní služby

Or. en

Pozměňovací návrh 1001
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Příloha 17 – tabulka – řádek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Právní služby

Or. en

Odůvodnění

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services. The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Pozměňovací návrh 1002
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 17 – tabulka – řádky 7 a až 7 l (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

79112000-2 Právní zastupování
79100000-5 Právní služby
79110000-8 Právní poradenství a 
zastupování
79111000-5 Právní poradenství
79112100-3 Zastupování zúčastněných 
stran
79120000-1 Poradenství v oblasti patentů 
a autorských práv
79121000-8 Poradenství v oblasti 
autorských práv
79121100-9 Poradenství v oblasti 
autorských práv k programového 
vybavení počítačů
79130000-4 Právní dokumentace a
ověřování listin
79131000-1 Dokumentační činnost
79132000-8 Certifikační služby
79140000-7 Služby právního poradenství 
a informační služby

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní zacházení ve vztahu k některým službám je oprávněné pouze do té míry, pokud se 
uplatňuje na všechny služby téže povahy.

Pozměňovací návrh 1003
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Příloha 17 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
Příloha XVIIa
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Příloha XVIIa – část A
Služby uvedené v článku 1

1 Údržbářské a opravářské 
služby

6112, 6122, 633, 
886

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

2 Pozemní přeprava (1) 
včetně přepravy 
pancéřovými vozy 
a kurýrních služeb, 
s výjimkou přepravy 
pošty

712 (kromě 
71235),
7512, 87304

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

3 Letecká doprava: osobní 
a nákladní, s výjimkou 
přepravy pošty

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

4 Pozemní přeprava pošty 
(2) a letecká přeprava 
pošty

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

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

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

investiční služby (3)

ex 81, 812, 814 Od 66100000-1 do 66720000-3

7 Počítačové a související 
služby

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

8 Služby v oblasti výzkumu 
a vývoje (4)

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

9 Účetnické a auditorské 
služby a služby při 
vedení účetnictví

862 Od 79210000-9 do 79223000-3

10 Průzkum trhu 
a veřejného mínění

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

11 Poradenské služby v 
oblasti řízení (5) a 
související služby

865, 866 Od 73200000-4 do 73220000-0 od 
79400000-8 do 79421200-3 a 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8
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12 Služby architektů;
inženýrské služby a 
integrované inženýrské 
služby, územní 
plánování, služby 
krajinného inženýrství;
související vědecké 
a technické poradenské 
služby; technické 
zkoušky a analýzy

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

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

14 Úklidové služby 
a domovní správa

874, 82201 do 
82206

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

15 Vydavatelské a tiskařské 
služby za úplatu nebo na 
smluvním základě

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

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

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

(1) S výjimkou služeb železniční dopravy, které spadají do kategorie 18.
(2) S výjimkou služeb železniční dopravy, které spadají do kategorie 18.
(3) S výjimkou finančních služeb vztahujících se k vydávání, nákupu, prodeji nebo 

převodu cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb poskytovaných 
centrálními bankami. Vyloučeny jsou rovněž služby, které spočívají v nabývání nebo 
nájmu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv k nim 
jakýmikoli způsoby financování; avšak smlouvy o finančních službách uzavřené 
jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či nájemní 
smlouva, se touto směrnicí řídí.

(4) S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než těch, kde prospěch připadá 
výhradně veřejnému zadavateli, aby jej využil při vlastní činnosti, za podmínky, že 
poskytovaná služba je plně hrazena veřejným zadavatelem.

(5) S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.

Příloha XVII a – část B
Služby uvedené v čl. 12 písm. c) a v článku 84

Kategorie Popis Referenční číslo 
CPC

Referenční čísla CPV

17 Hotelové a restaurační 
služby

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

18 Služby v železniční 
dopravě

711 Od 60200000-0 do 60220000-6

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

20 Doprovodné a vedlejší 
dopravní služby

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

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

agentur a poskytování 
servisu (1)

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

23 Pátrací a bezpečnostní 
služby s výjimkou služeb 
přepravy pancéřovými 
vozy

873 (kromě 
87304)

Od 79700000-1 do 79723000-8

24 Vzdělávání a služby 
odborného vzdělávání

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

25 Zdravotní a sociální 
péče

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

26 Rekreační, kulturní 
a sportovní služby

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

27 Ostatní služby
(1) S výjimkou pracovních smluv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Příloha 17 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
Příloha XVIIa

Příloha XVIIa – část A

Služby uvedené v článku 14a
Číslo 

kategorie
Popis Referenční 

číslo CPC 
(1)

Referenční číslo CPV
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1 Údržbářské 
a opravářské služby

6112, 
6122, 633,
886

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

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

712 
(kromě 
71235),
7512, 
87304

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

3 Osobní a nákladní 
letecká doprava, s 
výjimkou přepravy 
pošty

73 (kromě 
7321)

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

4 Pozemní přeprava pošty 
(3) a letecká přeprava 
pošty

71235, 
7321

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

5 Telekomunikační 
služby 752

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

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

ex 81, 812, 
814

Od 66100000-1 do 
66720000-3 

7 Počítačové a související 
služby 84

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

8 Služby v oblasti 
výzkumu a vývoje (5) 85

Od 73000000-2 do 
73436000-7 (kromě 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0 
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9 Účetnické a auditorské 
služby a služby při 
vedení účetnictví

862
Od 79210000-9 do 
79223000-3 

10 Průzkum trhu 
a veřejného mínění 864

Od 79300000-7 do 
79330000-6, a 
79342310-9, 79342311-
6 

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

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

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

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

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

14 Úklidové služby 
a domovní správa

874, 82201 
do
82206

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

15 Vydavatelské 
a tiskařské služby za 
úplatu nebo na 
smluvním základě

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

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

94 Od 90400000-1 do 
90743200-9 (kromě 
90712200-3), od 
90910000-9 do 
90920000-2 a 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 
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________________________________________
(1) S výjimkou pracovních smluv.

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

Příloha XVII a – část B

Služby uvedené v článku 14a
Číslo 

kategorie
Popis Referenční 

číslo CPC 
(1)

Referenční číslo CPV

17 Hotelové a restaurační 
služby

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

18 Služby železniční 
dopravy

711 Od 60200000-0 do 
60220000-6 

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

20 Doprovodné a vedlejší 
dopravní služby

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

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

22 Služby personálních 
agentur a poskytování 
servisu (1)

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

23 Pátrací a bezpečnostní 
služby s výjimkou 
služeb přepravy 
pancéřovými vozy

873 
(kromě 
87304)

Od 79700000-1 do 
79723000-8 

24  Vzdělávání a služby 
odborného vzdělávání

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

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

26 Rekreační, kulturní 
a sportovní služby

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

27 Ostatní služby (2)

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

Or. en


