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Pozměňovací návrh 136
Heide Rühle

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 
odst. 1, článek 62 a článek 114 této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 14,
čl. 53 odst. 1, článek 62 a článek 114 této 
smlouvy, a na protokol č. 26 připojený 
k této smlouvě,

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Veškerá ustanovení této směrnice se 
uplatňují v souladu s vnitřním rozdělením 
působnosti v rámci členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Za účelem otevření zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb hospodářské soutěži je 
žádoucí, aby byla vypracována ustanovení 

(2) Za účelem otevření zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb hospodářské soutěži je 
žádoucí, aby byla vypracována ustanovení 
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koordinující postupy při zadávání zakázek 
překračujících určitou hodnotu. Tato 
koordinace je nezbytná k zajištění 
účinnosti zásad zakotvených ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie, zejména 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásad 
z toho vyplývajících, jako je rovné 
zacházení, nediskriminace, vzájemné 
uznávání, proporcionalita a 
transparentnost. S ohledem na povahu 
odvětví, kterých se týká, by tato 
koordinace měla při zachování uvedených 
zásad vytvořit rámec pro řádnou obchodní 
praxi a měla by povolit co největší 
pružnost.

koordinující postupy při zadávání zakázek 
překračujících určitou hodnotu. Tato 
koordinace je nezbytná k zajištění 
účinnosti zásad zakotvených ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie, zejména 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásad 
z toho vyplývajících, jako je rovné 
zacházení, nediskriminace, vzájemné 
uznávání, proporcionalita a 
transparentnost. S ohledem na povahu 
odvětví, kterých se týká, by tato 
koordinace měla při zachování uvedených 
zásad vytvořit rámec pro řádnou obchodní 
praxi a měla by povolit co největší 
pružnost. Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek musí být v souladu s rozdělením 
působnosti podle článku 14 SFEU 
a protokolu č. 26. Uplatnění těchto 
pravidel by nemělo zasahovat do svobody 
orgánů veřejné správy rozhodovat o tom 
způsobu výkonu jim svěřených úkolů 
veřejné služby.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení novým ustanovením Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 139
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pokud jde o veřejné zakázky, jejichž 
hodnota je nižší než částka, pro kterou se 
použijí ustanovení Unie o koordinaci, je 
vhodné připomenout judikaturu 
vytvořenou Evropským soudním dvorem, 
podle které se používají pravidla a zásady 
stanovené ve Smlouvě.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Veřejné zakázky v hodnotě nepřekračující stanovený limit nespadají do působnosti této 
směrnice. Tento bod odůvodnění ostatně není zapotřebí, protože judikatura Soudního dvora je 
dostatečně dobře známá.

Pozměňovací návrh 140
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 202016 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb17 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby18, revidována 
a modernizována, aby se zvýšila efektivita 
veřejných výdajů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 
společenských cílů. Je rovněž třeba 
vyjasnit základní pojmy a koncepty, aby se 
zajistila větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 202016 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb17

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby18, revidována 
a modernizována, aby veřejní zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu udržitelného rozvoje, 
inovací a sociálního začleňování a dalších 
společných společenských cílů, čímž by se
zvýšila efektivita veřejných výdajů, zajistil 
nejlepší poměr kvality a ceny a zejména
usnadnila účast malých a středních 
podniků na veřejných zakázkách, a aby 
zadavatelé měli možnost lépe využívat 
veřejných zakázek na podporu společných 
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Soudního dvora Evropské unie. společenských cílů. Je rovněž třeba
směrnice zjednodušit a vyjasnit základní 
pojmy a koncepty, aby se zajistila větší 
právní jistota, a začlenit do současných 
pravidel určité aspekty související se 
zavedenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie. Tato směrnice stanoví 
právní předpis upravující způsob, jakým 
nakupovat. Zadavatelé mohou v zájmu 
dosažení společných cílů stanovit 
požadavky, které jsou náročnější než 
stávající právní předpisy Unie nebo 
překračují jejich rámec.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být naprosto jednoznačně stanoveno, že v určitých oblastech smějí zadavatelé klást 
požadavky nad rámec platných předpisů EU. 

Pozměňovací návrh 141
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 11 Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí být do vymezení 
a provádění politik a činností Unie 
zahrnuty požadavky na ochranu životního 
prostředí, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou zadavatelé přispět 
k ochraně životního prostředí a podpoře 
udržitelného rozvoje, aniž by přišli 
o možnost získat pro své zakázky nejlepší 
poměr kvality a ceny.

(5) Podle článků 9, 10 a 11 Smlouvy 
o fungování Evropské unie musí být do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie zahrnuty požadavky na ochranu 
životního prostředí a sociální otázky, 
zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou zadavatelé přispět 
k ochraně životního prostředí a podpoře 
udržitelného rozvoje a jak mohou využít 
svou diskreční pravomoc, aby zvolili 
technické specifikace a kritéria pro 
zadání, jejichž cílem je zadávání 
společensky udržitelných zakázek, aniž by 
přišli o vazbu na předmět zakázky 
a o možnost získat pro své zakázky 
nejlepší poměr kvality a ceny.
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Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise se dostatečně nevěnuje sociálním aspektům.

Pozměňovací návrh 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 11 Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí být do vymezení 
a provádění politik a činností Unie 
zahrnuty požadavky na ochranu životního 
prostředí, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou zadavatelé přispět 
k ochraně životního prostředí a podpoře 
udržitelného rozvoje, aniž by přišli 
o možnost získat pro své zakázky nejlepší 
poměr kvality a ceny.

(5) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že při vymezování 
a provádění svých politik a činností musí 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení 
a s vysokou úrovní všeobecného 
a odborného vzdělávání a ochrany 
lidského zdraví. Podle článku 11 Smlouvy 
o fungování Evropské unie musí být do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie zahrnuty požadavky na ochranu 
životního prostředí, zejména s ohledem na 
podporu udržitelného rozvoje. Tato 
směrnice objasňuje, jak by veřejní
zadavatelé měli přispět k ochraně životního 
prostředí, sociální ochraně, veřejnému 
zdraví a veřejné bezpečnosti a jak mohou 
využívat svých diskrečních pravomocí ke 
stanovení technických specifikací 
a zadávacích kritérií, které by přispívaly 
k tomu, aby veřejné zakázky byly ze 
sociálního a environmentálního hlediska 
udržitelné a současně byla zaručena vazba 
na předmět zakázky a možnost získat pro 
své zakázky nejlepší poměr kvality a ceny.
Směrnice zejména respektuje právo 
každého členského státu ratifikovat 
a uplatňovat úmluvu MOP č. 94.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 11 Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí být do vymezení 
a provádění politik a činností Unie 
zahrnuty požadavky na ochranu životního 
prostředí, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Tato směrnice 
objasňuje, jak mohou zadavatelé přispět 
k ochraně životního prostředí a podpoře 
udržitelného rozvoje, aniž by přišli 
o možnost získat pro své zakázky nejlepší 
poměr kvality a ceny.

(5) Podle článků 9, 10 a 11 Smlouvy 
o fungování Evropské unie musí být do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie zahrnuty požadavky na ochranu 
životního prostředí a hlavní sociální 
zásady. Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii Unie rovněž usiluje 
o udržitelný rozvoj. Je proto důležité, aby 
byly tyto zásady při rozhodování 
o veřejných zakázkách zohledněny a ve 
vztahu ke všem fázích dodavatelského 
řetězce. Tato směrnice objasňuje, že
zadavatelé mají široké diskreční 
pravomoci, pokud jde o používání 
technických specifikací, zadávacích 
kritérií a ustanovení o plnění smlouvy 
k tomu, aby přispívali k ochraně životního 
prostředí a podpoře udržitelného rozvoje,
přičemž je zaručena vazba na předmět 
zakázky a možnost získat nejlepší poměr 
kvality a ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je vhodné, aby pojem zadávání zakázek 
nebo definice toho, co představuje jednu 
zakázku, byly co možná nejblíže definicím 
uvedeným ve směrnici Evropského 

(6) Je vhodné, aby pojem zadávání zakázek 
nebo definice toho, co představuje jednu 
zakázku, byly co možná nejblíže definicím 
uvedeným ve směrnici Evropského 
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parlamentu a Rady […] o veřejných 
zakázkách ze dne […]19, a zároveň aby 
byly řádně zohledněny zvláštnosti odvětví, 
kterých se tato směrnice týká. Pojem jedné 
zakázky zahrnuje dodávky, stavební práce 
a služby potřebné k realizaci jednoho 
projektu, například projektu stavebních 
prací nebo veškerých stavebních prací, 
dodávek a/nebo služeb. Známky existence 
jediného projektu spočívají v celkové 
koncepci a předchozím plánování na 
straně zadavatele, ve skutečnosti, že 
jednotlivé pořízené prvky splňují jednu 
hospodářskou a technickou funkci nebo 
jsou jinak logicky propojeny a realizovány 
v těsném časovém rámci.

parlamentu a Rady […] ze dne […]
o veřejných zakázkách19, a zároveň aby 
byly řádně zohledněny zvláštnosti odvětví, 
kterých se tato směrnice týká. Pojem jedné 
zakázky zahrnuje dodávky, stavební práce 
a služby potřebné k realizaci jednoho 
projektu, například projektu stavebních 
prací nebo veškerých stavebních prací, 
dodávek a/nebo služeb.

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace je příliš vágní a nevytváří právní jistotu. Je v rozporu s myšlenkou, že by 
zakázky měly být děleny do více částí.

Pozměňovací návrh 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je vhodné vyjmout zadávání 
zakázek v oblasti poštovních a jiných než 
poštovních služeb, jelikož o tomto odvětví 
trvale platí, že je předmětem takového 
konkurenčního tlaku, že již není zapotřebí 
disciplíny při zadávání zakázek, kterou 
zavádějí pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek EU.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k procesu liberalizace v poštovním odvětví, zavedení úplné sektorové regulace 
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a rozvoji trhu již není třeba, aby byl nákup ze strany subjektů působících v poštovním odvětví 
regulován. Nyní je vhodná doba k tomu, aby byly poštovní služby a tím více i „jiné než 
poštovní služby“ vyňaty z působnosti této směrnice a aby se všechny subjekty působící v tomto 
odvětví mohly rozhodovat výhradně podle ekonomických kritérií.

Pozměňovací návrh 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je vhodné, aby byly zakázky pro 
účely poskytování poštovních služeb 
vyňaty z působnosti této směrnice, protože
proces liberalizace poštovních služeb
a úplné otevření trhu ve všech členských 
státech do 31. prosince 2012 zavede 
v tomto odvětví účinnou hospodářskou 
soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je vhodné vyjmout zadávání 
zakázek v oblasti poštovních a jiných než 
poštovních služeb, jelikož o tomto odvětví 
trvale platí, že je předmětem takového 
konkurenčního tlaku, že již není zapotřebí 
disciplíny při zadávání zakázek, kterou 
zavádějí pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek EU.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k procesu liberalizace v poštovním odvětví, zavedení úplné sektorové regulace a 
rozvoji trhu již není třeba, aby byl nákup ze strany subjektů působících v poštovním odvětví 
regulován. Nyní je vhodná doba k tomu, aby byly poštovní služby a tím více i „jiné než 
poštovní služby“ vyňaty z působnosti této směrnice a aby se všechny subjekty působící v tomto 
odvětví mohly rozhodovat výhradně podle ekonomických kritérií.

Pozměňovací návrh 148
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je vhodné vyjmout zadávání 
zakázek v oblasti poštovních a jiných než 
poštovních služeb, jelikož o tomto odvětví 
trvale platí, že je předmětem takového 
konkurenčního tlaku, že již není zapotřebí 
disciplíny při zadávání zakázek, kterou 
zavádějí pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek EU.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k procesu liberalizace v poštovním odvětví, zavedení úplné sektorové regulace 
a rozvoji trhu již není třeba, aby byl nákup ze strany subjektů působících v poštovním odvětví 
regulován. Nyní je vhodná doba k tomu, aby byly poštovní služby a tím více i „jiné než 
poštovní služby“ vyňaty z působnosti této směrnice a aby se všechny subjekty působící v tomto 
odvětví mohly rozhodovat výhradně podle ekonomických kritérií.

Pozměňovací návrh 149
Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je vhodné vyjmout veřejné zakázky 
týkající se poštovních a jiných než 
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poštovních služeb z působnosti této 
směrnice, neboť bylo opakovaně 
prokázáno, že v tomto sektoru působí silné 
konkurenční síly, které činí evropské 
předpisy o zadávání veřejných zakázek 
zbytečnými. 

Or. it

Pozměňovací návrh 150
Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přestože skutečné, potenciální či 
patrné střety zájmu nemusí nutně vést ke 
korupčnímu jednání, mají vysoký potenciál 
nepatřičně ovlivnit rozhodnutí o zadání 
zakázky, což vede k narušení hospodářské 
soutěže a ohrožení rovného zacházení 
s uchazeči. Proto by měly být zavedeny 
účinné mechanismy k předcházení střetům 
zájmu, jejich identifikaci a nápravě. 
S ohledem na rozdíly v rozhodovacích 
procesech veřejných zadavatelů a podniků 
je vhodné omezit taková ustanovení na 
zadávání zakázek veřejnými zadavateli. 
Proto by měly být zavedeny účinné 
mechanismy k předcházení střetům zájmu, 
jejich identifikaci a nápravě. S ohledem na 
rozdíly v rozhodovacích procesech 
veřejných zadavatelů a podniků je vhodné 
omezit taková ustanovení na zadávání 
zakázek veřejnými zadavateli.

(12) Přestože skutečné, potenciální či 
patrné střety zájmu nemusí nutně vést ke 
korupčnímu jednání, mají vysoký potenciál 
nepatřičně ovlivnit rozhodnutí o zadání 
zakázky, což vede k narušení hospodářské 
soutěže a ohrožení rovného zacházení 
s uchazeči. Proto by měly být zavedeny 
účinné mechanismy k předcházení střetům 
zájmu, jejich identifikaci a nápravě. 
S ohledem na rozdíly v rozhodovacích 
procesech veřejných zadavatelů a podniků 
je vhodné omezit taková ustanovení na 
zadávání zakázek veřejnými zadavateli. 
Proto by měly být zavedeny účinné 
mechanismy k předcházení střetům zájmu, 
jejich identifikaci a nápravě. S ohledem na 
rozdíly v rozhodovacích procesech 
veřejných zadavatelů a podniků je vhodné 
omezit taková ustanovení na zadávání 
zakázek veřejnými zadavateli.

Or. it

Pozměňovací návrh 151
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nedovolené jednání účastníků 
v zadávacím řízení, jako jsou snahy 
o nepřípustné ovlivňování rozhodovacího 
procesu nebo o uzavření dohod s dalšími 
zájemci za účelem zmanipulování výsledků 
řízení, může vést k porušení základních 
zásad práva Unie a k vážnému narušení 
hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu by 
mělo být požadováno, aby hospodářské 
subjekty předkládaly čestné prohlášení, že 
neprovádějí žádné z uvedených 
nezákonných činností, a prokáže-li se, že je 
toto prohlášení nepravdivé, aby byly 
vyloučeny.

(13) Nedovolené jednání účastníků 
v zadávacím řízení, jako jsou snahy 
o nepřípustné ovlivňování rozhodovacího 
procesu nebo o uzavření dohod s dalšími 
zájemci za účelem zmanipulování výsledků 
řízení, stejně jako každá činnost v rozporu 
s právními předpisy v oblasti práce, 
životního prostředí, sociálních věcí 
(zejména začlenění osob se zdravotním 
postižením) a norem v oblasti veřejného 
zdraví, může vést k porušení základních 
zásad práva Unie a k vážnému narušení 
hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu by 
mělo být požadováno, aby hospodářské 
subjekty předkládaly čestné prohlášení, že 
neprovádějí žádné z uvedených 
nezákonných činností, a prokáže-li se, že je 
toto prohlášení nepravdivé, aby byly 
vyloučeny.

Or. es

Pozměňovací návrh 152
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Cíl zlepšit přístup hospodářských 
subjektů EU na trhy s veřejnými 
zakázkami třetích zemí, které jsou 
chráněny restriktivními opatřeními, 
a chránit rovné podmínky hospodářské 
soutěže v rámci jednotného evropského 
trhu vyžaduje, aby bylo zacházení 
s pracemi, dodávkami a službami třetích 
zemí, na které se nevztahují mezinárodní 
závazky Unie, harmonizováno v celé 
Evropské unii. 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Zadavatelé by měli ze zadávacích 
postupů vyloučit veškeré práce, dodávky 
a služby, na které se nevztahují 
mezinárodní závazky Unie. Zadavatelé, 
kteří mají v úmyslu využít této pravomoci 
v souladu s touto směrnicí k tomu, aby 
z postupů zadávání zakázek vyloučili 
uchazeče, kteří nabízejí produkty, práce, 
dodávky a služby pocházející z třetích 
zemí, pokud hodnota produktů, prací, 
dodávek a služeb, na které se nevztahují 
mezinárodní závazky Unie, je vyšší než 50 
% celkové hodnoty těchto produktů, prací, 
dodávek a služeb, by měli v zájmu 
transparentnosti informovat hospodářské 
subjekty o tomto svém záměru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Cíl zlepšit přístup hospodářských 
subjektů Unie na trhy s veřejnými 
zakázkami třetích zemí, které jsou 
chráněny restriktivními opatřeními, 
a chránit rovné podmínky hospodářské 
soutěže v rámci jednotného evropského 
trhu vyžaduje, aby bylo zacházení 
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s dodávkami a službami třetích zemí, na 
které se nevztahují mezinárodní závazky 
Unie, harmonizováno v celé Unii. Komise 
by měla posoudit, zda schválit, aby 
zadavatelé vyloučili z postupů zadávání 
zakázek zakázky na dodávky a služby 
s odhadovanou hodnotou nejméně 
5 000 000 EUR, na něž se nevztahují 
mezinárodní smlouvy, jejichž je Evropská 
unie smluvní stranou.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Zadavatelé, kteří mají v úmyslu 
využít svých pravomocí k tomu, aby 
z postupů zadávání zakázek vyloučili 
nabídky, které obsahují dodávky nebo 
služby pocházející z třetích zemí, pokud 
hodnota produktů, prací, dodávek 
a služeb, na které se nevztahují 
mezinárodní závazky Unie, je vyšší než 50 
% celkové hodnoty těchto dodávek nebo 
služeb, by měli o tomto záměru informovat 
hospodářské subjekty prostřednictvím 
výzvy k účasti zveřejněné v Úředním 
věstníku Evropské unie. Pokud 
mezinárodní dohoda o přístupu na trh 
v oblasti zadávání veřejných zakázek mezi 
Unií a zemí, v níž mají dodávky nebo 
služby svůj původ, obsahuje výslovnou 
výhradu Unie pro přístup na trh 
u dodávek nebo služeb, pro které se 
vyloučení navrhuje, musí být zamýšlené 
vyloučení schváleno Komisí. Komise 
taková dohoda neexistuje, Komise 
vyloučení schválí, pokud třetí země 
zachovává v oblasti veřejných zakázek 
omezující opatření, která vedou 
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k nedostatečné reciprocitě otevření trhu 
pro dodávky, služby a hospodářské 
subjekty mezi Unií a danou třetí zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výsledky hodnocení ukázaly, že 
vynětí některých služeb z úplného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se úplné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové 
a právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení nebere v potaz postoj Parlamentu formulovaný v reakci na zelenou knihu 
Komise.

Pozměňovací návrh 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výsledky hodnocení ukázaly, že 
vynětí některých služeb z úplného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se úplné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 

vypouští se
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služeb (jako například na hotelové 
a právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výsledky hodnocení ukázaly, že 
vynětí některých služeb z úplného 
uplatňování této směrnice by mělo být 
přezkoumáno. V důsledku toho se úplné 
uplatňování směrnice rozšiřuje na řadu 
služeb (jako například na hotelové 
a právní služby, jelikož tyto druhy služeb 
vykázaly obzvláště vysoké procento 
přeshraničního obchodu).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční 
rozměr, zejména takzvané osobní služby 
jako některé sociální, zdravotní 
a vzdělávací služby. Tyto služby jsou 
poskytovány v rámci určitého kontextu, 
který se v jednotlivých členských státech 
kvůli různým kulturním tradicím 
zásadním způsobem liší. Proto by měl být 

vypouští se
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vytvořen zvláštní režim pro zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou hodnotou 
1 000 000 EUR. Ve specifickém kontextu 
zadávání zakázek v těchto odvětvích 
nebudou osobní služby v hodnotě nižší, 
než je tato prahová hodnota, obvykle 
zajímavé pro poskytovatele z jiných 
členských států, pokud neexistují 
konkrétní informace o opaku, např. unijní 
financování přeshraničních projektů. 
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního 
kontextu a citlivost těchto služeb by 
členské státy měly získat širokou 
pravomoc organizovat výběr poskytovatelů 
služeb způsobem, který považují za 
nejvhodnější. Pravidla této směrnice 
zohledňují uvedené závazné pravidlo, 
přičemž ukládají pouze dodržování 
základních zásad transparentnosti 
a rovného zacházení a zajišťují, aby 
zadavatelé mohli používat specifická 
kritéria kvality pro výběr poskytovatelů 
služeb, jako jsou kritéria stanovená 
dobrovolným evropským rámcem pro 
zajišťování kvality v sociálních službách 
Výboru pro sociální ochranu Evropské 
unie. Členské státy a/nebo zadavatelé mají 
i nadále možnost poskytovat tyto služby 
samy nebo uspořádat sociální služby 
způsobem, který nezahrnuje zadávání 
veřejných zakázek, například 
prostřednictvím financování těchto služeb 
nebo udělováním licencí či povolení všem 
hospodářským subjektům, které splňují 
podmínky předem stanovené zadavatelem, 
bez jakýchkoliv omezení či kvót za 
předpokladu, že takový systém zajistí 
dostatečné zveřejnění a že je v souladu se 
zásadami transparentnosti 
a nediskriminace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro zakázky v této oblasti 
služeb s vyšší prahovou hodnotou 
1 000 000 EUR. Ve specifickém kontextu 
zadávání zakázek v těchto odvětvích 
nebudou osobní služby v hodnotě nižší, než 
je tato prahová hodnota, obvykle zajímavé 
pro poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, např. unijní financování 
přeshraničních projektů. Zakázky na 
osobní služby převyšující tuto prahovou 
hodnotu by měly podléhat transparentnosti 
v rámci celé Unie. S ohledem na význam 
kulturního kontextu a citlivost těchto 
služeb by členské státy měly získat širokou 
pravomoc organizovat výběr poskytovatelů 
služeb způsobem, který považují za 
nejvhodnější. Pravidla této směrnice 
zohledňují uvedené závazné pravidlo, 
přičemž ukládají pouze dodržování 
základních zásad transparentnosti 
a rovného zacházení a zajišťují, aby 
zadavatelé mohli používat specifická 
kritéria kvality pro výběr poskytovatelů 
služeb, jako jsou kritéria stanovená 
dobrovolným evropským rámcem pro 
zajišťování kvality v sociálních službách 
Výboru pro sociální ochranu Evropské 
unie26. Členské státy a/nebo zadavatelé 
mají i nadále možnost poskytovat tyto 
služby samy nebo uspořádat sociální 

(17) Některé kategorie služeb mají i nadále 
ze své podstaty omezený přeshraniční 
rozměr, zejména takzvané osobní služby 
jako některé sociální, zdravotní 
a vzdělávací služby. Tyto služby jsou 
poskytovány v rámci určitého kontextu, 
který se v jednotlivých členských státech 
kvůli různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen
zvláštní režim pro zakázky v této oblasti 
služeb s vyšší prahovou hodnotou 
1 000 000 EUR. Ve specifickém kontextu 
zadávání zakázek v těchto odvětvích 
nebudou osobní služby v hodnotě nižší, než 
je tato prahová hodnota, obvykle zajímavé 
pro poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, např. unijní financování 
přeshraničních projektů. Zakázky na 
osobní služby převyšující tuto prahovou 
hodnotu by měly podléhat transparentnosti 
v rámci celé Unie. S ohledem na význam 
kulturního kontextu a citlivost těchto 
služeb by členské státy měly získat širokou 
pravomoc organizovat výběr poskytovatelů 
služeb způsobem, který považují za 
nejvhodnější. Pravidla této směrnice 
zohledňují uvedené závazné pravidlo, 
přičemž ukládají pouze dodržování 
základních zásad transparentnosti 
a rovného zacházení a zajišťují, aby 
zadavatelé mohli používat specifická 
kritéria kvality pro výběr poskytovatelů 
služeb, jako jsou kritéria stanovená 
dobrovolným evropským rámcem pro 
zajišťování kvality v sociálních službách 
Výboru pro sociální ochranu Evropské 
unie26. Členské státy a/nebo zadavatelé 
mají i nadále možnost poskytovat tyto 
služby samy nebo uspořádat sociální 
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služby způsobem, který nezahrnuje 
zadávání veřejných zakázek, například 
prostřednictvím financování těchto služeb 
nebo udělováním licencí či povolení všem 
hospodářským subjektům, které splňují 
podmínky předem stanovené zadavatelem, 
bez jakýchkoliv omezení či kvót za 
předpokladu, že takový systém zajistí 
dostatečné zveřejnění a že je v souladu se 
zásadami transparentnosti 
a nediskriminace.

služby způsobem, který nezahrnuje 
zadávání veřejných zakázek, například 
prostřednictvím financování těchto služeb 
nebo udělováním licencí či povolení všem 
hospodářským subjektům, které splňují 
podmínky předem stanovené zadavatelem, 
bez jakýchkoliv omezení či kvót, či 
prostřednictvím práv poskytnutých 
různým typům hospodářských subjektů, za 
předpokladu, že takový systém zajistí 
dostatečné zveřejnění a že je v souladu se 
zásadami transparentnosti 
a nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr,
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro zakázky v této oblasti 
služeb s vyšší prahovou hodnotou 
1 000 000 EUR. Ve specifickém kontextu 
zadávání zakázek v těchto odvětvích 
nebudou osobní služby v hodnotě nižší, 
než je tato prahová hodnota, obvykle 
zajímavé pro poskytovatele z jiných 
členských států, pokud neexistují konkrétní 
informace o opaku, např. unijní
financování přeshraničních projektů.
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie.

(17) Výsledky hodnocení na dopad 
a účinnost práva Unie v oblasti zadávání 
veřejných zakázek ukázaly, že vynětí 
některých služeb z úplného uplatňování 
této směrnice musí být přezkoumáno. 
Některé kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr,
například takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 1 000 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace 
o opaku, například financování 
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S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení 
a zajišťují, aby zadavatelé mohli používat 
specifická kritéria kvality pro výběr 
poskytovatelů služeb, jako jsou kritéria 
stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality v 
sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo zadavatelé mají i nadále možnost 
poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
zadavatelem, bez jakýchkoliv omezení či 
kvót za předpokladu, že takový systém 
zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti 
a nediskriminace.

přeshraničních projektů z prostředků Unie.
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie.
S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení 
a zajišťují, aby zadavatelé mohli používat 
specifická kritéria kvality pro výběr 
poskytovatelů služeb, jako jsou kritéria 
stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality 
v sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo zadavatelé mají i nadále možnost 
poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
zadavatelem, bez jakýchkoliv omezení či 
kvót za předpokladu, že takový systém 
zajistí dostatečné zveřejnění a že je
v souladu se zásadami transparentnosti 
a nediskriminace.

Or. en

Odůvodnění

Vezmeme-li v úvahu obecnou snahu o zjednodušení směrnic nebylo by v tomto okamžiku 
vhodné, aby byly do působnosti směrnic zahrnuty i jiné kategorie služeb. Na tyto směrnice by 
se nicméně vztahoval zvláštní režim pro sociální a jiné specifické služby. Výsledky 
uplatňování režimu by měly být posouzeny do tří let o data uplatnění směrnice v členských 
státech (posouzení by měla provádět Komise).

Pozměňovací návrh 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice je určena členským 
státům, a nevztahuje se tudíž na zadávání 
veřejných zakázek prováděné 
mezinárodními organizacemi, jejich 
jménem a na jejich účet. Je však nutné 
objasnit, do jaké míry by tato směrnice 
měla být uplatňována na zadávání zakázek, 
které se řídí zvláštními mezinárodními 
pravidly.

(18) Tato směrnice je určena členským 
státům, a nevztahuje se tudíž na zadávání 
veřejných zakázek prováděné 
mezinárodními organizacemi, jejich 
jménem a na jejich účet. Je však nutné 
objasnit, do jaké míry by tato směrnice 
měla být uplatňována na zadávání zakázek, 
které se řídí zvláštními mezinárodními 
pravidly. Evropské instituce by měly 
zejména přihlédnout ke změnám, které 
zavádí tato směrnice, a upravit své vlastní 
předpisy v oblasti veřejných zakázek 
v souladu s těmito změnami.

Or. en

Odůvodnění

Řada podniků EU, zejména malých a středních podniků, vybudovala své podniky v závislosti 
na zakázkách evropských institucí. Finanční nařízení by mělo odrážet změny, které přinesla 
tato modernizace, s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny.

Pozměňovací návrh 163
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce 
i jednotlivými zadavateli. Protože by tato 
judikatura byla stejným způsobem 

(19) Příslušná judikatura Soudního dvora 
Evropské unie týkající se spolupráce mezi 
veřejnými orgány je vykládána odlišně 
v jednotlivých členských státech, 
a dokonce i jednotlivými veřejnými 
zadavateli. Protože by tato judikatura byla 
stejným způsobem použitelná i na orgány 
veřejné správy v případě, že působí 
v odvětvích, na které se tato směrnice 
vztahuje, je vhodné zajistit, aby se jak 
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použitelná i na orgány veřejné správy 
v případě, že působí v odvětvích, na které 
se tato směrnice vztahuje, je vhodné 
zajistit, aby se jak v této směrnici, tak ve 
směrnici �…/…/EU� �o zadávání 
veřejných zakázek � použila stejná 
pravidla.

v této směrnici, tak ve směrnici 
�…/…/EU� �o zadávání veřejných 
zakázek � použila stejná pravidla. Zakázky 
zadané ovládaným subjektům nebo 
spolupráce za účelem společného výkonu 
úkolů veřejné služby zúčastněných 
veřejných zadavatelů proto pravidlům pro 
zadávání veřejných zakázek nepodléhají, 
pokud jsou splněny podmínky stanovené 
touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Jak ESD již několikrát rozhodl, spolupráce mezi veřejnými orgány za určitých podmínek 
nespadá do působnosti předpisů o veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce 
i jednotlivými zadavateli. Protože by tato 
judikatura byla stejným způsobem 
použitelná i na orgány veřejné správy 
v případě, že působí v odvětvích, na které 
se tato směrnice vztahuje, je vhodné 
zajistit, aby se jak v této směrnici, tak ve 
směrnici �…/…/EU� �o zadávání 
veřejných zakázek � použila stejná 
pravidla.

(19) Existuje značná právní nejistota 
ohledně toho, do jaké míry by se pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek měla 
vztahovat na spolupráci mezi orgány 
veřejné správy. Příslušná judikatura 
Soudního dvora Evropské unie je 
vykládána odlišně v jednotlivých 
členských státech, a dokonce 
i jednotlivými zadavateli. Protože by tato 
judikatura byla stejným způsobem 
použitelná i na orgány veřejné správy 
v případě, že působí v odvětvích, na které 
se tato směrnice vztahuje, je vhodné 
zajistit, aby se jak v této směrnici, tak ve 
směrnici �…/…/EU� �o zadávání 
veřejných zakázek � použila stejná 
pravidla. Je proto nezbytné vyjasnit, ve 
kterých případech smlouvy uzavřené mezi 
veřejnými zadavateli nepodléhají 
pravidlům pro zadávání veřejných 
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zakázek. Mělo by se přitom vycházet ze 
zásad stanovených v příslušné judikatuře 
Soudního dvora. Uplatnění pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek by však 
nemělo zasahovat do svobody orgánů 
veřejné správy rozhodovat o tom, jak 
organizovat způsob výkonu jejich úkolů 
veřejné služby. Touto směrnicí zejména 
není dotčeno právo veřejných orgánů na 
všech úrovních rozhodovat, zda a do jaké 
míry chtějí samy vykonávat veřejné 
funkce. Zakázky zadané ovládaným 
subjektům nebo sociálním podniků ve 
smyslu sdělení Komise ze dne 25. října 
2011 „Iniciativa pro sociální podnikání“ 
nebo spolupráce za účelem společného 
výkonu úkolů veřejné služby 
zúčastněných veřejných zadavatelů by 
proto, budou-li splněny podmínky 
stanovené touto směrnici, měly být 
z uplatňování těchto pravidel vyjmuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Tato směrnice zajišťuje uplatnění 
směrnice 2011/23/ES o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se zachování práv zaměstnanců 
v případě převodů podniků, závodů nebo 
částí podniků nebo závodů s cílem zaručit 
dodržování pravidel rovné soutěže 
a ochrany pracovníků v případě převodů 
podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné vyloučit určité zakázky na 
služby, dodávky a stavební práce zadávané 
přidruženému podniku, jehož hlavní 
činností je poskytování takových služeb, 
dodávek nebo stavebních prací skupině, 
jejíž je součástí, a nikoli jejich nabízení na 
trhu. Je též vhodné vyloučit určité zakázky 
na služby, dodávky a stavební práce zadané 
zadavatelem společnému podniku, který je 
složen za účelem vykonávání činností, na 
které se vztahuje tato směrnice, z více 
zadavatelů, mezi které tento zadavatel 
patří. Je však nezbytné zajistit, že toto 
vyloučení nezpůsobí narušení hospodářské 
soutěže výhodné pro podniky nebo 
společné podniky, které jsou propojeny se 
zadavateli; je vhodné stanovit příslušný 
soubor pravidel, zejména pro maximální 
hranice, ve kterých mohou podniky 
obdržet část svého obratu z trhu a mimo 
které tyto podniky ztrácejí možnost získání 
zakázky bez výzvy k účasti v soutěži, pro 
složení společných podniků a stabilitu 
vazeb mezi těmito společnými podniky 
a zadavateli, ze kterých se skládají.

(20) Je vhodné vyloučit určité zakázky na 
služby, dodávky a stavební práce zadávané 
přidruženému podniku, jehož hlavní 
činností je poskytování takových služeb, 
dodávek nebo stavebních prací skupině, 
jejíž je součástí, a nikoli jejich nabízení na 
trhu. Je též vhodné vyloučit určité zakázky 
na služby, dodávky a stavební práce zadané 
zadavatelem společnému podniku, který je 
složen za účelem vykonávání činností, na 
které se vztahuje tato směrnice, z více 
zadavatelů, mezi které tento zadavatel 
patří. Je však nezbytné zajistit, že toto 
vyloučení nezpůsobí narušení hospodářské 
soutěže výhodné pro podniky nebo 
společné podniky, které jsou propojeny se 
zadavateli; je vhodné stanovit příslušný 
soubor pravidel, zejména pro omezení, 
pokud o část obratu z trhu, kterou mohou 
podniky obdržet, protože bez těchto 
omezení by podniky ztrácejí možnost 
získání zakázky bez výzvy k účasti 
v soutěži, pro složení společných podniků 
a stabilitu vazeb mezi těmito společnými 
podniky a zadavateli, ze kterých se 
skládají.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Tato směrnice by se neměla vztahovat (22) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
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na zakázky určené k povolení vykonávání 
činnosti uvedené v článcích 5 až 11 ani na 
veřejné soutěže na vykonávání takové 
činnosti, pokud v členském státu, ve 
kterém je tato činnost vykonávána, je 
přímo vystavena hospodářské soutěži na 
trzích, na které není omezen přístup. Je 
tedy vhodné zachovat postup, použitelný 
na všechna odvětví uvedená v této 
směrnici, který by umožnil vzít v úvahu 
účinky otevření těchto odvětví hospodářské 
soutěži v současnosti nebo v budoucnu. 
Takový postup by měl poskytnout 
dotčeným subjektům právní jistotu, stejně 
jako vhodný rozhodovací proces, který by 
zajistil v krátkých lhůtách jednotné použití 
práva Unie v této oblasti.

na zakázky určené k povolení vykonávání 
činnosti uvedené v článcích 5 až 11 ani na 
veřejné soutěže na vykonávání takové 
činnosti, pokud v členském státu ve kterém 
je tato činnost nebo její část, případně 
pouze ve vztahu k jednotlivým odvětvím 
nebo jejich segmentům, vykonávána, je 
přímo vystavena hospodářské soutěži na 
trzích, na které není omezen přístup. Je 
tedy vhodné zachovat postup, použitelný 
na všechna odvětví uvedená v této 
směrnici, který by umožnil vzít v úvahu 
účinky otevření těchto odvětví hospodářské 
soutěži v současnosti nebo v budoucnu. 
Takový postup by měl poskytnout 
dotčeným subjektům právní jistotu, stejně 
jako vhodný rozhodovací proces, který by 
zajistil v krátkých lhůtách jednotné použití 
práva Unie v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na zakázky určené k povolení vykonávání 
činnosti uvedené v článcích 5 až 11 ani na 
veřejné soutěže na vykonávání takové 
činnosti, pokud v členském státu, ve 
kterém je tato činnost vykonávána, je 
přímo vystavena hospodářské soutěži na 
trzích, na které není omezen přístup. Je 
tedy vhodné zachovat postup, použitelný 
na všechna odvětví uvedená v této 
směrnici, který by umožnil vzít v úvahu 
účinky otevření těchto odvětví hospodářské 
soutěži v současnosti nebo v budoucnu. 
Takový postup by měl poskytnout 
dotčeným subjektům právní jistotu, stejně 
jako vhodný rozhodovací proces, který by 

(22) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na zakázky určené k povolení vykonávání 
činnosti uvedené v článcích 5 až 11 ani na 
veřejné soutěže na vykonávání takové 
činnosti, pokud v členském státu, ve 
kterém je tato činnost nebo její část, 
případně pouze ve vztahu k jednotlivým 
odvětvím nebo jejich segmentům,
vykonávána, je přímo vystavena 
hospodářské soutěži na trzích, na které není 
omezen přístup. Je tedy vhodné zachovat 
postup, použitelný na všechna odvětví 
uvedená v této směrnici, který by umožnil 
vzít v úvahu účinky otevření těchto odvětví 
hospodářské soutěži v současnosti nebo 
v budoucnu. Takový postup by měl 
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zajistil v krátkých lhůtách jednotné použití 
práva Unie v této oblasti.

poskytnout dotčeným subjektům právní 
jistotu, stejně jako vhodný rozhodovací 
proces, který by zajistil v krátkých lhůtách 
jednotné použití práva Unie v této oblasti.

Or. it

Pozměňovací návrh 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Přímé vystavení hospodářské soutěži 
by mělo být vyhodnoceno na základě 
objektivních kritérií, která zohlední 
zvláštní vlastnosti dotčeného odvětví. Toto 
hodnocení je nicméně omezeno krátkými 
lhůtami, jež se na něj uplatní, a skutečností, 
že musí být založeno na informacích 
dostupných Komisi – pocházejících buď 
z již dostupných zdrojů, nebo z informací 
získaných v souvislosti s prováděním 
článku 28 – které nelze doplnit časově 
náročnějšími metodami, jako jsou zejména 
veřejné ankety u dotčených hospodářských 
subjektů. Hodnocením přímého vystavení 
hospodářské soutěži, jež může být v rámci 
této směrnice uskutečněno, není dotčeno 
plnohodnotné uplatňování předpisů 
o hospodářské soutěži.

(23) Přímé vystavení hospodářské soutěži 
by mělo být vyhodnoceno na základě 
objektivních kritérií, která zohlední 
zvláštní vlastnosti dotčeného odvětví nebo 
jeho části. Toto hodnocení je nicméně 
omezeno krátkými lhůtami, jež se na něj 
uplatní, a skutečností, že musí být založeno 
na informacích dostupných Komisi –
pocházejících buď z již dostupných zdrojů, 
nebo z informací získaných v souvislosti 
s prováděním článku 28 – které nelze 
doplnit časově náročnějšími metodami, 
jako jsou zejména veřejné ankety 
u dotčených hospodářských subjektů. 
Hodnocením přímého vystavení 
hospodářské soutěži, jež může být v rámci 
této směrnice uskutečněno, není dotčeno 
plnohodnotné uplatňování předpisů 
o hospodářské soutěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Přímé vystavení hospodářské soutěži 
by mělo být vyhodnoceno na základě 
objektivních kritérií, která zohlední 
zvláštní vlastnosti dotčeného odvětví. Toto 
hodnocení je nicméně omezeno krátkými 
lhůtami, jež se na něj uplatní, a skutečností, 
že musí být založeno na informacích 
dostupných Komisi – pocházejících buď 
z již dostupných zdrojů, nebo z informací 
získaných v souvislosti s prováděním 
článku 28 – které nelze doplnit časově 
náročnějšími metodami, jako jsou zejména 
veřejné ankety u dotčených hospodářských 
subjektů. Hodnocením přímého vystavení 
hospodářské soutěži, jež může být v rámci 
této směrnice uskutečněno, není dotčeno 
plnohodnotné uplatňování předpisů 
o hospodářské soutěži.

(23) Přímé vystavení hospodářské soutěži 
by mělo být vyhodnoceno na základě 
objektivních kritérií, která zohlední 
zvláštní vlastnosti dotčeného odvětví nebo 
jeho části. Toto hodnocení je nicméně 
omezeno krátkými lhůtami, jež se na něj 
uplatní, a skutečností, že musí být založeno 
na informacích dostupných Komisi –
pocházejících buď z již dostupných zdrojů, 
nebo z informací získaných v souvislosti 
s prováděním článku 28 – které nelze 
doplnit časově náročnějšími metodami, 
jako jsou zejména veřejné ankety 
u dotčených hospodářských subjektů. 
Hodnocením přímého vystavení 
hospodářské soutěži, jež může být v rámci 
této směrnice uskutečněno, není dotčeno 
plnohodnotné uplatňování předpisů 
o hospodářské soutěži.

Or. it

Pozměňovací návrh 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) U provádění a používání příslušných 
právních předpisů Unie, které otevírají 
určité odvětví nebo jeho část, se má za to, 
že zajišťují dostatečný předpoklad volného 
vstupu na dotčený trh. Takové příslušné 
právní předpisy by měly být uvedeny 
v příloze, která může být Komisí 
aktualizována. Je vhodné, aby tato příloha 
v současnosti odkazovala na směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem a o zrušení směrnice 

(24) U provádění a používání příslušných 
právních předpisů Unie, které otevírají 
určité odvětví nebo jeho část, se má za to, 
že zajišťují dostatečný předpoklad volného 
vstupu na dotčený trh. Takové příslušné 
právní předpisy by měly být uvedeny 
v příloze, která může být Komisí 
aktualizována. Je vhodné, aby tato příloha 
v současnosti odkazovala na směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem a o zrušení směrnice 
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2003/55/ES27, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 
13. července 2009 o společných pravidlech 
pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení 
směrnice 2003/54/ES28 a směrnici 
94/22/ES.

2003/55/ES27, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 
13. července 2009 o společných pravidlech 
pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení 
směrnice 2003/54/ES28, směrnici 94/22/ES 
a směrnice 91/440/ES o rozvoji železnic 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.
Zadavatelé by měli co nejstrategičtěji 
využít zadávání veřejných zakázek za 
účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených prostředků, jakož i širších 
hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím
i k podpoře udržitelného hospodářského 
růstu. Tato směrnice by měla přispět 
k usnadnění zadávání inovativních zakázek 
a pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“. Z tohoto důvodu
by měl být stanoven zvláštní postup 
zadávání zakázek, který zadavatelům
umožní vytvářet dlouhodobá inovační 
partnerství pro vývoj a následný nákup 
nových inovativních výrobků, služeb nebo

(25) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož 
i širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby
a i k podpoře udržitelného hospodářského 
růstu. Inovativní model veřejných zakázek 
je popsán ve sdělení Komise o zadávání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi1. 
Tento model podporuje rozvoj veřejných 
zakázek v oblasti výzkumu a vývoje, které 
nespadají do působnosti této směrnice. 
Tento model se nyní stává součástí této 
směrnice, je všeobecně uznáván a budou 
jej moci používat všichni zadavatelé. Tato 
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staveb pod podmínkou, že mohou být 
dodány podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů. Partnerství by měla být 
strukturována tak, aby mohla poskytnout 
nezbytnou „tržní poptávku“ podněcující 
vývoj inovativního řešení, aniž by 
vyloučila trh.

směrnice by měla nicméně přispět 
k usnadnění zadávání inovativních
veřejných zakázek a obecněji pomoci 
členským státům při plnění cílů iniciativy
„Unie inovací“. Pokud je zapotřebí 
vyvinout určitý inovativní produkt, službu 
nebo práce a následný nákup výsledného 
výstupu nelze zajistit pomocí řešení již 
dostupných na trh, měli by mít veřejní 
zadavatelé možnost použít u veřejných 
zakázek spadajících do působnosti této 
směrnice zvláštní postup. Tento nový 
postup by měl veřejným zadavatelům
umožnit zřizovat inovační partnerství pro 
vývoj a následný nákup nových 
inovativních produktů, služeb nebo prací, 
pokud tyto produkty, služby nebo práva
mohou být dodány podle dohodnutých 
úrovní plnění a nákladů. Postup by měl být 
založen na pravidlech vztahujících se 
soutěžní postup s vyjednávání a zakázky 
by měly být zadávány výhradně na základě 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, což je 
nejlepší způsob pro srovnávání nabídek 
s inovativními řešeními. 
Bez ohledu na to, zda se inovační
partnerství týká velmi velkého nebo 
naopak menšího projektu, měla by být
partnerství strukturována tak, aby mohla 
poskytnout nezbytnou „tržní poptávku“ 
podněcující vývoj inovativních řešení, aniž 
by vyloučila trh. Veřejní zadavatelé by 
proto neměly zneužívat inovační 
partnerství k vyloučení, omezení nebo 
narušení hospodářské soutěže.

__________________
1 COM (2007) 799: Sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů: Zadávání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi: 
Podpora inovace za účelem zajištění 
udržitelné vysoké kvality veřejných služeb 
v Evropě.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podrobně uvádí, jak by měla být používáno nová inovační 
partnerství, která vkládá do původního návrhu Komise, konkrétně propojením tohoto nového 
nástroje s principy, kterými se řídí soutěžní postup.

Pozměňovací návrh 173
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.
Zadavatelé by měli co nejstrategičtěji 
využít zadávání veřejných zakázek za 
účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených prostředků, jakož i širších 
hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím 
i k podpoře udržitelného hospodářského 
růstu. Tato směrnice by měla přispět 
k usnadnění zadávání inovativních zakázek 
a pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“. Z tohoto důvodu 
by měl být stanoven zvláštní postup 
zadávání zakázek, který zadavatelům 
umožní vytvářet dlouhodobá inovační 
partnerství pro vývoj a následný nákup 
nových inovativních výrobků, služeb nebo 
staveb pod podmínkou, že mohou být 
dodány podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů. Partnerství by měla být 
strukturována tak, aby mohla poskytnout 

(25) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.
Zadavatelé by měli co nejstrategičtěji 
využít zadávání veřejných zakázek za 
účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených prostředků, jakož i širších 
hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím 
i k podpoře udržitelného hospodářského 
růstu. Tato směrnice by měla přispět 
k usnadnění zadávání inovativních zakázek 
a pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“. Z tohoto důvodu 
by měl být stanoven zvláštní postup 
zadávání zakázek, který zadavatelům 
umožní vývoj a následný nákup nových 
inovativních výrobků, služeb nebo staveb 
pod podmínkou, že mohou být dodány 
podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů.
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nezbytnou „tržní poptávku“ podněcující 
vývoj inovativního řešení, aniž by 
vyloučila trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S ohledem na škodlivé účinky na 
hospodářskou soutěž by vyjednávací řízení 
bez výzvy k účasti v soutěži mělo být 
používáno pouze ve zcela výjimečných 
případech. Tato výjimka by měla být 
omezena na případy, kdy buď zveřejnění 
není možné z důvodů vyšší moci v souladu
s ustálenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie, nebo pokud je od začátku 
jasné, že by zveřejnění nepřineslo větší 
hospodářskou soutěž, především 
v případech, kdy objektivně existuje pouze 
jeden hospodářský subjekt, který může 
zakázku provést. K použití vyjednávacího 
řízení bez výzvy k účasti v soutěži může 
opravňovat jen situace objektivní 
výlučnosti, pokud situaci výlučnosti 
nevytvořil sám zadavatel s ohledem na 
budoucí zadávací řízení a pokud neexistují 
odpovídající konkurenční nabídky, jejichž 
dostupnost by měla být pečlivě zvážena.

(26) S ohledem na škodlivé účinky na 
hospodářskou soutěž by vyjednávací řízení 
bez výzvy k účasti v soutěži mělo být 
používáno pouze ve zcela výjimečných 
případech. Tato výjimka by měla být 
omezena na případy, kdy buď zveřejnění 
není možné z důvodů vyšší moci v souladu 
s ustálenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie, nebo pokud je od začátku 
jasné, že by zveřejnění nepřineslo větší 
hospodářskou soutěž, především 
v případech, kdy objektivně existuje pouze 
jeden hospodářský subjekt, který může 
zakázku provést. K použití vyjednávacího 
řízení bez výzvy k účasti v soutěži může 
opravňovat jen situace objektivní 
výlučnosti, pokud situaci výlučnosti 
nevytvořil sám zadavatel s ohledem na 
budoucí zadávací řízení a pokud neexistují 
odpovídající konkurenční nabídky, jejichž 
dostupnost by měla být pečlivě zvážena.
Zadavatelé by měli vždy, kdy v případech 
uvedených v této směrnici používají 
vyjednávací řízení bez zveřejnění, zasílat 
orgánu dohledu zprávu uvádějící důvody 
pro jejich volbu, přičemž úkolem orgánu 
dohledu je tyto zprávu posuzovat 
a hodnotit. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 175
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Měly by se 
stát běžnými prostředky komunikace 
a výměny informací v zadávacích řízeních. 
Užívání elektronických prostředků rovněž 
vede k úsporám času. V důsledku toho by 
mělo být stanoveno zkrácení minimálních 
lhůt, jsou-li používány elektronické 
prostředky, avšak s podmínkou, že jsou 
slučitelné se zvláštními způsoby přenosu 
stanovenými na úrovni Unie. Elektronické 
prostředky pro výměnu informací 
a komunikaci s vhodnými funkcemi navíc 
mohou veřejným zadavatelům umožnit 
předcházení, odhalování a nápravu chyb, 
které se mohou vyskytnout během 
zadávacích řízení.

(27) Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek podle této 
směrnice. Měly by se stát běžnými 
prostředky komunikace a výměny 
informací v zadávacích řízeních. Užívání 
elektronických prostředků rovněž vede 
k úsporám času. V důsledku toho by mělo 
být stanoveno zkrácení minimálních lhůt, 
jsou-li používány elektronické prostředky, 
avšak s podmínkou, že jsou slučitelné se 
zvláštními způsoby přenosu stanovenými 
na úrovni Unie. Elektronické prostředky 
pro výměnu informací a komunikaci 
s vhodnými funkcemi navíc mohou 
veřejným zadavatelům umožnit 
předcházení, odhalování a nápravu chyb, 
které se mohou vyskytnout během 
zadávacích řízení.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení o zveřejňování informací o zakázkách elektronickými prostředky se mohou 
uplatňovat pouze na řízení o veřejných zakázkách podle této směrnice, a nevztahují se tedy na 
řízení o veřejných zakázkách pro částky pod mezní hranicí stanovenou v této směrnici, na něž 
se vztahují příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 176
Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Na trzích Unie v oblasti veřejných 
zakázek se objevuje silná tendence 
k soustředění poptávky veřejných 
kupujících s cílem dosáhnout úspor 
z rozsahu, včetně nižších cen 
a transakčních nákladů, a zlepšování 
a profesionalizace řízení zadávání zakázek.
Toho lze dosáhnout soustředěním nákupů 
buď podle počtu zúčastněných zadavatelů, 
nebo podle průběžného objemu a průběžné 
hodnoty. Avšak soustředění a centralizaci 
nákupů je třeba pečlivě sledovat, aby se 
zabránilo nadměrnému soustředění kupní 
síly a tajným dohodám a aby byla 
zachována transparentnost, hospodářská 
soutěž a rovněž možnosti malých 
a středních podniků ohledně jejich přístupu 
na trh.

(28) Na trzích Unie v oblasti veřejných 
zakázek se objevuje silná tendence 
k soustředění poptávky veřejných 
kupujících s cílem dosáhnout úspor 
z rozsahu, včetně nižších cen 
a transakčních nákladů, a zlepšování 
a profesionalizace řízení zadávání zakázek.
Toho lze dosáhnout soustředěním nákupů 
buď podle počtu zúčastněných zadavatelů, 
nebo podle průběžného objemu a průběžné 
hodnoty. Avšak soustředění a centralizaci 
nákupů je třeba pečlivě sledovat, aby se 
zabránilo nadměrnému soustředění kupní 
síly a tajným dohodám a aby byla 
zachována transparentnost, hospodářská 
soutěž a rovněž možnosti malých 
a středních podniků ohledně jejich přístupu 
na trh. Komise by měla poskytovat 
členským státům a veřejným zadavatelům 
pokyny ohledně povinného sledování 
souhrnných a centralizovaných nákupů 
s cílem zamezit nadměrné koncentraci 
kupní síly a tajným dohodám. Tyto pokyny 
by měly být poskytovány ve formě 
prováděcích aktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nástroj rámcových dohod může být 
v celé Evropě účinnou technikou zadávání 
zakázek, avšak je třeba zlepšit 
hospodářskou soutěž zvýšením 
transparentnosti veřejných zakázek 
realizovaných prostřednictvím rámcových 
dohod a zlepšením přístupu k těmto 

(29) Nástroj rámcových dohod může být 
v celé Evropě účinnou technikou zadávání 
zakázek, avšak je třeba zlepšit 
hospodářskou soutěž zvýšením 
transparentnosti veřejných zakázek 
realizovaných prostřednictvím rámcových 
dohod a zlepšením přístupu k těmto 
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zakázkám. Proto je vhodné přezkoumat 
ustanovení platná pro tyto dohody, 
zejména zavedením malých soutěží pro 
udělování specifických zakázek, které 
budou vycházet z těchto dohod, 
a omezením doby platnosti rámcových 
dohod.

zakázkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) K nákupu zboží, které je obecně 
dostupné na trhu a které má více či méně 
standardizovanou kvalitu, lze použít 
dynamický systém nákupu a nástroj 
elektronické dražby. Tyto nástroje nelze 
použít k nákupu složitého nebo 
nestandardizovaného zboží a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Centralizované techniky nákupu jsou 
stále více využívány ve většině členských 
států. Ústřední nákupní subjekty jsou 
pověřeny prováděním nákupů nebo 
zadáváním zakázek nebo uzavíráním 
rámcových dohod pro jiné veřejné 
zadavatele nebo zadavatele. S ohledem na 
velké objemy nákupů tyto techniky 

(32) Centralizované techniky nákupu jsou 
stále více využívány ve většině členských 
států. Ústřední nákupní subjekty jsou 
pověřeny prováděním nákupů nebo 
zadáváním zakázek nebo uzavíráním 
rámcových dohod pro jiné veřejné 
zadavatele nebo zadavatele. S ohledem na 
velké objemy nákupů tyto techniky 
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umožňují zvýšit hospodářskou soutěž 
a veřejné nákupy profesionalizovat. Proto 
je třeba zavést unijní definici ústředních 
nákupních subjektů pro zadavatele, aniž by 
se zabránilo pokračování méně 
institucializovaného a méně 
systematického společného nakupování 
nebo zavedené praxi obracet se na 
poskytovatele služeb, kteří budou 
připravovat a řídit zadávací řízení jménem 
zadavatele a na jeho účet. Rovněž je třeba 
stanovit pravidla pro rozdělení 
odpovědnosti za dodržování povinností 
podle této směrnice, a to rovněž v případě 
opravných prostředků, mezi ústřední 
nákupní subjekt a zadavatele nakupující od 
ústředního nákupního subjektu či jeho 
prostřednictvím. Bude-li mít zadavatel 
výlučnou odpovědnost za realizaci 
zadávacích řízení, měl by rovněž nést 
výlučnou a přímou odpovědnost za soulad 
těchto řízení s právními předpisy. Bude-li 
zadavatel provádět část tohoto řízení, 
například nové otevření soutěže v rámci 
rámcové dohody nebo zadání jednotlivých 
zakázek na základě dynamického 
nákupního systému, měl by i nadále 
odpovídat za fáze, které realizuje.

umožňují zvýšit hospodářskou soutěž 
a veřejné nákupy profesionalizovat, ačkoli 
je třeba věnovat zvláštní pozornost 
dostupnosti těchto postupů pro malé 
a střední podniky. Proto je třeba zavést 
unijní definici ústředních nákupních 
subjektů pro zadavatele, aniž by se 
zabránilo pokračování méně 
institucializovaného a méně 
systematického společného nakupování 
nebo zavedené praxi obracet se na 
poskytovatele služeb, kteří budou 
připravovat a řídit zadávací řízení jménem 
zadavatele a na jeho účet. Rovněž je třeba 
stanovit pravidla pro rozdělení 
odpovědnosti za dodržování povinností 
podle této směrnice, a to rovněž v případě 
opravných prostředků, mezi ústřední 
nákupní subjekt a zadavatele nakupující od 
ústředního nákupního subjektu či jeho 
prostřednictvím. Bude-li mít zadavatel 
výlučnou odpovědnost za realizaci 
zadávacích řízení, měl by rovněž nést 
výlučnou a přímou odpovědnost za soulad 
těchto řízení s právními předpisy. Bude-li 
zadavatel provádět část tohoto řízení, 
například nové otevření soutěže v rámci 
rámcové dohody nebo zadání jednotlivých 
zakázek na základě dynamického 
nákupního systému, měl by i nadále 
odpovídat za fáze, které realizuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů 
a nástrojů, protože umožňují opětovné 

(33) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů 
a nástrojů, protože umožňují opětovné 
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využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace 
a transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

využití a automatické zpracování údajů a 
minimalizaci nákladů na informace 
a transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta je příliš krátká.

Pozměňovací návrh 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů 
a nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů 
a minimalizaci nákladů na informace 
a transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

(33) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů 
a nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů 
a minimalizaci nákladů na informace 
a transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by proto mělo 
být podporováno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů 
a nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů 
a minimalizaci nákladů na informace 
a transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let.

(33) Elektronické komunikační prostředky 
jsou obzvláště vhodné pro podporu 
centralizovaných nákupních postupů 
a nástrojů, protože umožňují opětovné 
využití a automatické zpracování údajů 
a minimalizaci nákladů na informace 
a transakce. Použití těchto elektronických 
komunikačních prostředků by tedy 
v prvním roce mělo být stanoveno pro 
ústřední nákupní subjekty jako povinné, 
protože rovněž usnadňuje sbližování 
postupů v celé Unii. Poté by měla 
následovat všeobecná povinnost používání 
elektronických komunikačních prostředků 
ve všech zadávacích řízeních po uplynutí 
přechodného období v délce dvou let. Aby 
byla zajištěna trvalá právní jistota, 
nebudou tato ustanovení ovlivňovat 
stávající úpravy na vnitrostátní úrovni pro 
zveřejňování informací o zadávání 
veřejných zakázek pro částky pod hranicí 
stanovenou v této směrnici.

Or. fr

Odůvodnění

Obecná povinnost využívat elektronických komunikačních prostředků v řízeních o veřejných 
zakázkách neovlivňuje stávající vnitrostátní předpisy o zveřejňování o zadávání veřejných 
zakázek pro částky pod hranicí stanovenou v této směrnici.

Pozměňovací návrh 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Společné zadávání zakázek zadavateli 
z různých členských států v současné době 
naráží na konkrétní právní problémy, 
zejména na konflikty vnitrostátních 
právních předpisů. Nehledě na 
skutečnost, že směrnice 2004/17/ES 
implicitně umožňuje přeshraniční 
společné zadávání veřejných zakázek, 
v praxi některé vnitrostátní právní systémy 
explicitně či implicitně činí společné 
přeshraniční zadávání zakázek právně 
nejisté nebo nemožné. Zadavatelé 
z různých členských států mohou mít 
zájem na spolupráci a společném 
zadávání zakázek, aby těžili maximum 
z potenciálu vnitřního trhu, pokud jde o 
úspory z rozsahu a sdílení rizik a přínosů, 
zejména pro inovativní projekty s velkou 
mírou rizika, kterou z racionálního 
hlediska nemůže nést jediný zadavatel. 
Proto je třeba vytvořit nová pravidla 
o přeshraničním společném zadávání 
zakázek, kterými bude určeno použitelné 
právo, což usnadní spolupráci mezi 
zadavateli na celém jednotném trhu. 
Zadavatelé z různých členských států 
navíc mohou zakládat společné podniky 
podle vnitrostátního nebo unijního práva. 
Pro tuto formu společného zadávání 
zakázek by měla být stanovena zvláštní 
pravidla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba, aby technické specifikace (35) Je třeba, aby technické specifikace 
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vypracované zadavateli umožňovaly 
otevření veřejných zakázek hospodářské 
soutěži. Proto by mělo být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho by měly být 
technické specifikace vypracovány tak, aby 
se zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
zadavatelé posoudit nabídky vycházející 
z jiných rovnocenných dokumentů, které 
splňují požadavky zadavatelů a které jsou 
rovnocenné z hlediska bezpečnosti. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce.

vypracované zadavateli umožňovaly 
otevření veřejných zakázek hospodářské 
soutěži. Proto by mělo být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho by měly být 
technické specifikace vypracovány tak, aby 
se zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, měli 
by zadavatelé posoudit nabídky vycházející 
z jiných rovnocenných dokumentů, které 
splňují požadavky zadavatelů a které jsou 
rovnocenné z hlediska bezpečnosti. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce. Aby nebyli diskriminováni ti 
uchazeči, kteří investovali čas a peníze do 
certifikátů a zkušebních protokolů, by 
zátěž spojenou s předložením 
rovnocenného dokladu měl nést uchazeč, 
který uplatnění rovnocennosti požaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované zadavateli umožňovaly 
otevření veřejných zakázek hospodářské 
soutěži. Proto by mělo být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, aby byla 
docílena dostatečná úroveň hospodářské 
soutěže. V důsledku toho by měly být 
technické specifikace vypracovány tak, aby 
se zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, které tento hospodářský 
subjekt obvykle nabízí. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní
normu, neexistuje-li norma evropská, musí 
zadavatelé posoudit nabídky vycházející 
z jiných rovnocenných dokumentů, které 
splňují požadavky zadavatelů a které jsou 
rovnocenné z hlediska bezpečnosti. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce.

(35) Je třeba, aby technické specifikace 
vypracované veřejnými zadavateli 
umožňovaly otevření veřejných zakázek 
hospodářské soutěži. Proto musí být možné 
předkládat nabídky, které budou odrážet 
rozmanitost technických řešení, standardů 
a tržních specifikací aby byla docílena 
dostatečná úroveň hospodářské soutěže.
V důsledku toho by měly být technické 
specifikace vypracovány tak, aby se 
zabránilo umělému omezování 
hospodářské soutěže prostřednictvím 
požadavků, které upřednostňují konkrétní 
hospodářský subjekt kopírováním 
klíčových vlastností dodávek, služeb nebo 
stavebních prací nabízených tímto 
hospodářským subjektem nebo které 
znevýhodňují hospodářské subjekty na 
základě určitého obchodního nebo 
rozvojového modelu, a to i s ohledem na 
standardy nebo specifikace uplatněné v 
daném řešení nebo službě. Vypracování 
technických specifikací tak, aby 
stanovovaly provozní a výkonnostní 
požadavky, obecně umožňuje, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo co nejlépe a ve 
prospěch inovací. Bude-li učiněn odkaz na 
evropskou normu nebo na vnitrostátní 
normu, neexistuje-li norma evropská, musí
veřejní zadavatelé posoudit i nabídky
založené na rovnocenných ujednáních. Za 
účelem doložení rovnocennosti může být 
od uchazeče požadováno, aby poskytl 
doklad potvrzený třetím subjektem; avšak 
v případech, kdy nebude mít dotčený 
hospodářský subjekt přístup k těmto 
osvědčením či zkušebním protokolům, 
nebo pokud nebude možné, aby je získal 
včas, je třeba povolit jiné vhodné doklady, 
například technickou dokumentaci 
výrobce. Veřejní zadavatelé by měli být 
schopni odůvodnit každé rozhodnutí, že v 
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daném případě rovnocennost neexistuje.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné zakázky vytvářejí významné tržní příležitosti pro hospodářské subjekty v celé Evropě. 
Aby veřejné zakázky přispívaly k inovační činnosti, vytváření pracovních příležitostí a růstu, 
musí být zadávací postupy prosty vší diskriminace a nesmí předem upřednostňovat žádnou 
technologii. Pokud budou zajištěny rovné podmínky, které umožní hospodářským subjektům 
vzájemně soutěžit bez ohledu na úroveň rozvoje nebo na obchodní model či na volbu 
standardů a specifikací, bude se výběrových řízení moci účastnit nejširší škála hospodářských 
subjektů.

Pozměňovací návrh 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Zadavatelé, kteří chtějí nakupovat 
stavební práce, dodávky nebo služby 
s konkrétními environmentálními, 
sociálními nebo jinými vlastnostmi, by 
měli být schopni odkázat na konkrétní 
označení štítky, jako je evropská 
ekoznačka, mezinárodní nebo vnitrostátní 
ekoznačky a jiné štítky za předpokladu, že 
se požadavky na označování štítky budou 
týkat předmětu zakázky, například popisu 
výrobku a jeho prezentace, včetně 
požadavků na obaly. Kromě toho je 
nezbytné, aby byly tyto požadavky 
navrženy a přijaty na základě objektivně 
ověřitelných kritérií a za použití postupů, 
na nichž se budou moci podílet zúčastněné 
strany, například orgány státní správy, 
spotřebitelé, výrobci, distributoři 
a environmentální organizace, a aby dané 
označení bylo přístupné a dostupné všem 
zainteresovaným subjektům.

(36) Zadavatelé, kteří chtějí nakupovat 
stavební práce, dodávky nebo služby 
s konkrétními environmentálními, 
sociálními nebo jinými vlastnostmi, by 
měli být schopni odkázat na konkrétní 
označení štítky, jako je evropská 
ekoznačka, mezinárodní nebo vnitrostátní 
ekoznačky a jiné štítky za předpokladu, že 
se požadavky na označování štítky budou 
týkat předmětu zakázky, například popisu 
výrobku a jeho prezentace, včetně 
požadavků na obaly, a výrobního postupu. 
Kromě toho je nezbytné, aby byly tyto 
požadavky navrženy a přijaty na základě 
objektivně ověřitelných kritérií a za použití 
postupů, na nichž se budou moci podílet 
zúčastněné strany, například orgány státní 
správy, spotřebitelé, výrobci, distributoři, 
odbory a environmentální organizace, 
a aby dané označení bylo přístupné 
a dostupné všem zainteresovaným 
subjektům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Zadavatelé, kteří chtějí nakupovat 
stavební práce, dodávky nebo služby 
s konkrétními environmentálními, 
sociálními nebo jinými vlastnostmi, by 
měli být schopni odkázat na konkrétní 
označení štítky, jako je evropská 
ekoznačka, mezinárodní nebo vnitrostátní 
ekoznačky a jiné štítky za předpokladu, že 
se požadavky na označování štítky budou 
týkat předmětu zakázky, například popisu 
výrobku a jeho prezentace, včetně 
požadavků na obaly. Kromě toho je 
nezbytné, aby byly tyto požadavky 
navrženy a přijaty na základě objektivně 
ověřitelných kritérií a za použití postupů, 
na nichž se budou moci podílet zúčastněné 
strany, například orgány státní správy, 
spotřebitelé, výrobci, distributoři 
a environmentální organizace, a aby dané 
označení bylo přístupné a dostupné všem 
zainteresovaným subjektům.

(36) Zadavatelé, kteří chtějí nakupovat 
stavební práce, dodávky nebo služby 
s konkrétními environmentálními, 
sociálními nebo jinými vlastnostmi, by 
měli být schopni odkázat na konkrétní 
označení sociálními a environmentálními
štítky, jako je evropská ekoznačka, 
mezinárodní nebo vnitrostátní ekoznačky 
a jiné štítky za předpokladu, že se 
požadavky na označování štítky budou
týkat předmětu zakázky, například popisu 
výrobku a jeho prezentace, včetně 
požadavků na obaly. Kromě toho je 
nezbytné, aby byly tyto požadavky 
navrženy a přijaty na základě objektivně 
ověřitelných kritérií a za použití postupů, 
na nichž se budou moci podílet zúčastněné 
strany, například orgány státní správy, 
spotřebitelé, výrobci, odbory, distributoři 
a environmentální organizace, a aby dané 
označení bylo přístupné a dostupné všem 
zainteresovaným subjektům.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) U všech výběrových řízení musí 
veřejní zadavatelé zajistit, aby výrobky, 
služby a práce, které jsou součástí 
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zakázky, splňovaly požadavky právních 
předpisů na ochranu osobních údajů. 
V zájmu zajištění ochrany a prokázání 
ochrany práv a svobod subjektů údajů 
s ohledem na zpracovávání osobních 
údajů by uchazeči měli v okamžiku 
definice postupu zpracován osobních 
údajů přijmout interní postupy a uplatnit 
přiměřená technická a organizační 
opatření (ochrana údajů již od návrhu).

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků (MSP) na trhu v oblasti 
veřejných zakázek, mělo by být výslovně 
stanoveno, že zakázky mohou být 
rozděleny do částí, ať již homogenních, 
nebo heterogenních. Budou-li zakázky 
rozděleny do částí, zadavatelé mohou, 
například kvůli tomu, aby zachovali 
hospodářskou soutěž nebo aby zajistili 
bezpečnost dodávek, omezit počet částí, 
pro něž může hospodářský subjekt 
předkládat nabídku, mohou rovněž omezit 
počet částí, jež mohou být přiděleny 
kterémukoliv jednotlivému uchazeči.

(38) Veřejné zakázky by měly být 
upraveny tak, aby odpovídaly potřebám 
malých a středních podniků. Veřejní 
zadavatelé by měli používat kodex 
osvědčených postupů, který obsahuje 
pokyny, jak uplatňovat systém zadávání 
veřejných zakázek způsobem, který 
napomáhá účasti malých a středních 
podniků. Aby byla podpořena účast malých 
a středních podniků (MSP) na trhu 
v oblasti veřejných zakázek, měli by 
veřejní zadavatelé zejména uvažovat 
o rozdělení zakázek do částí a zajistit 
transparentnost, pokud jde o přístup 
k informacím o důvodech, proč se 
rozhodnou tak učinit nebo neučinit. 
Členské státy by měly přijmout opatření 
na podporu přístupu malých a středních 
podniků k veřejným zakázkám, zejména 
poskytováním lepších informací a pokynů 
k nabídkovým řízením a k novým 
příležitostem, jež nabízí modernizovaný 
právní rámec EU, podporou výměny 
osvědčených postupů a organizací školení 
a akcí, kterých se účastní veřejní 
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zadavatelé a malé a střední podniky;

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je zjevné, že je třeba podporovat přístup MSP k veřejným zakázkám, není správné 
stanovovat prakticky všeobecnou povinnost veřejných zadavatelů dělit zakázky do více částí. 
Kromě toho je zjevné, že pokud budou mít veřejní zadavatelé možnost omezit počet částí, které 
mohou získat jednotliví dodavatelé, mohlo by to způsobit, že inovativní nebo jinak 
konkurenceschopné malé a střední podniky nebudou dostatečně stimulovány. Hrozilo by též, 
že by této možnosti bylo zneužíváno a docházelo by k diskriminaci „těch z zvenku“. Je lepší 
stanovit „měkká“ opatření.

Pozměňovací návrh 190
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení.
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 
nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv.
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice 
[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli.
Kromě toho by zadavatelé měli mít 
možnost vyloučit uchazeče za porušení 
povinností v oblasti ochrany životního 
prostředí nebo v sociální oblasti, včetně 
pravidel o přístupnosti pro osoby 

(40) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení.
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 
nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv.
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice
[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli.
Zadavatelé by dále měli mít možnost 
vyloučit uchazeče za porušení povinností 
v oblasti ochrany životního prostředí nebo 
v pracovní a sociální oblasti, včetně 
pravidel o pracovních podmínkách, 
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s postižením, nebo za jiné závažné 
profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

kolektivních smlouvách a o přístupnosti 
pro osoby s postižením, nebo za jiné 
závažné profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC:The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Pozměňovací návrh 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení.
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 
nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv.
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice 

(40) Veřejné zakázky by neměly být 
udělovány hospodářským subjektům, které 
se účastnily zločinného spolčení nebo byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
s negativním dopadem na finanční zájmy 
Unie nebo praní špinavých peněz. Povinné 
vyloučení na úrovni Unie by mělo být 
rovněž trestem za neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení.
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelé, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli, by 
nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným 
důkazům v tomto ohledu, je vhodné 
ponechat na těchto zadavatelích možnost 
výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení 
uvedená ve směrnici [2004/18], či nikoliv.
Povinnost použít čl. 55 odst. 1 a 2 směrnice 
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[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli.
Kromě toho by zadavatelé měli mít 
možnost vyloučit uchazeče za porušení 
povinností v oblasti ochrany životního 
prostředí nebo v sociální oblasti, včetně 
pravidel o přístupnosti pro osoby 
s postižením, nebo za jiné závažné 
profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

[2004/18] by tedy měla být omezena na 
zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli.
Kromě toho by zadavatelé měli mít 
možnost vyloučit uchazeče za porušení 
povinností v oblasti ochrany životního 
prostředí a v pracovní nebo sociální 
oblasti, včetně pravidel o pracovních 
podmínkách, přístupnosti pro osoby 
s postižením, nebo za jiné závažné 
profesionální pochybení, například 
porušení pravidel hospodářské soutěže 
nebo práv duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Budou-li zadavatelé povinni použít 
tato kritéria vyloučení, nebo pokud se pro 
jejich použití rozhodnou, měli by 
uplatňovat směrnici [2004/18] týkající se 
možnosti, aby hospodářské subjekty 
přijímaly opatření v oblasti shody 
zaměřená na odstranění důsledků všech 
trestných činů nebo pochybení a na 
účinnou prevenci dalšího výskytu tohoto 
pochybení.

(41) Budou-li zadavatelé povinni použít 
výše uvedená kritéria vyloučení, nebo 
pokud se pro jejich použití rozhodnou, měli 
by uplatňovat směrnici [2004/18] týkající 
se možnosti, aby hospodářské subjekty 
přijímaly opatření v oblasti shody 
zaměřená na odstranění důsledků všech 
trestných činů nebo pochybení a na 
účinnou prevenci dalšího výskytu tohoto 
pochybení.

Or. en

Odůvodnění

Jazyková změna.

Pozměňovací návrh 193
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám. 
V důsledku toho bude možné, aby 
zadavatelé jako kritéria pro zadání přijali 
buď „hospodářsky nejvýhodnější 
nabídku“, nebo „nejnižší cenu“, přičemž 
bude zohledněno, že v případě nejnižší 
ceny mohou podle vlastního uvážení 
stanovit přiměřené kvalitativní standardy 
pomocí technických specifikací nebo 
podmínek realizace zakázky.

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže, přičemž bude 
zajištěno, že zadavatelé mohou požadovat
vysoce kvalitní stavební práce, dodávky 
a služby, které optimálně vyhovují jejich 
potřebám, pokud souvisí s předmětem
zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Zakázky by se měly zadávat v prvé řadě uchazečům, kteří nabízejí nejlepší poměr kvality 
a ceny, tj. hospodářsky nejvýhodnějším nabídkám. Není zapotřebí stanovovat další kritéria 
jako nejnižší náklady, protože v hospodářsky nejvýhodnější nabídky je cenové kritérium již 
obsaženo.

Pozměňovací návrh 194
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
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kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám.
V důsledku toho bude možné, aby 
zadavatelé jako kritéria pro zadání přijali
buď „hospodářsky nejvýhodnější 
nabídku“, nebo „nejnižší cenu“, přičemž 
bude zohledněno, že v případě nejnižší 
ceny mohou podle vlastního uvážení 
stanovit přiměřené kvalitativní standardy 
pomocí technických specifikací nebo 
podmínek realizace zakázky.

kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám.
V důsledku toho bude možné, aby 
zadavatelé jako kritérium pro zadání přijali
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
přičemž bude zohledněno, že v případě 
nejnižší ceny mohou podle vlastního 
uvážení stanovit přiměřené kvalitativní 
standardy pomocí technických specifikací 
nebo podmínek realizace zakázky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám.
V důsledku toho bude možné, aby
zadavatelé jako kritéria pro zadání přijali 
buď „hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny 
mohou podle vlastního uvážení stanovit 
přiměřené kvalitativní standardy pomocí 
technických specifikací nebo podmínek 
realizace zakázky.

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
optimálně vyhovují jejich potřebám.
V důsledku toho bude možné, aby 
zadavatelé jako kritéria pro zadání přijali 
buď „hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo v případě standardizovaného zboží 
„nejnižší cenu“.
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Or. en

Pozměňovací návrh 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Pokud si zadavatelé vyberou zadání 
zakázky hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce, měli by stanovit kritéria pro 
zadání zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která 
z nich představuje nejlepší poměr kvality 
a ceny. Stanovení těchto kritérií závisí na 
předmětu zakázky, neboť tato kritéria musí 
umožnit vyhodnocení úrovně plnění, jakou 
každá posuzovaná nabídka nabízí, 
vzhledem k předmětu zakázky, jak je 
definován v technických specifikacích, 
a posouzení poměru kvality a ceny u každé 
nabídky. Díky vybraným kritériím pro 
zadání zakázky by navíc neměl zadavatel 
získat neomezenou svobodu volby a tato 
kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

(44) Pokud zadavatelé zadávají zakázku 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, měli 
by stanovit kritéria pro zadání zakázky, na 
základě kterých budou nabídky posuzovat 
tak, aby určili, která z nich představuje 
nejlepší poměr kvality a ceny. Stanovení 
těchto kritérií závisí na předmětu zakázky, 
neboť tato kritéria musí umožnit 
vyhodnocení úrovně plnění, jakou každá 
posuzovaná nabídka nabízí, vzhledem 
k předmětu zakázky, jak je definován 
v technických specifikacích, a posouzení 
poměru kvality a ceny u každé nabídky. 
Díky vybraným kritériím pro zadání 
zakázky by navíc neměl zadavatel získat 
neomezenou svobodu volby a tato kritéria 
by měla zajišťovat možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Pokud si zadavatelé vyberou zadání 
zakázky hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce, měli by stanovit kritéria pro 

(44) Veřejní zadavatelé musí stanovit 
kritéria pro zadání zakázky, na základě 
kterých budou nabídky posuzovat tak, aby 



AM\911613CS.doc 51/188 PE492.861v02-00

CS

zadání zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která 
z nich představuje nejlepší poměr kvality 
a ceny. Stanovení těchto kritérií závisí na 
předmětu zakázky, neboť tato kritéria musí 
umožnit vyhodnocení úrovně plnění, jakou 
každá posuzovaná nabídka nabízí, 
vzhledem k předmětu zakázky, jak je 
definován v technických specifikacích, 
a posouzení poměru kvality a ceny u každé 
nabídky. Díky vybraným kritériím pro 
zadání zakázky by navíc neměl zadavatel 
získat neomezenou svobodu volby a tato 
kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

určili, která z nich představuje nejlepší 
poměr kvality a ceny. Stanovení těchto 
kritérií závisí na předmětu zakázky, neboť 
tato kritéria musí umožnit vyhodnocení 
úrovně plnění, jakou každá posuzovaná 
nabídka nabízí, vzhledem k předmětu 
zakázky, jak je definován v technických 
specifikacích, a posouzení poměru kvality 
a ceny u každé nabídky. Díky vybraným 
kritériím pro zadání zakázky by navíc 
neměl zadavatel získat neomezenou 
svobodu volby a tato kritéria by měla 
zajišťovat možnost účinné a spravedlivé
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku
a nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu, pokud je používaná 
metodika stanovena objektivním 
a nediskriminačním způsobem 
a zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny náklady během životního 
cyklu stavby, dodávek či služeb, a to jak 
interní náklady (například náklady na 
vývoj, výrobu, použití, údržbu a likvidaci 

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku 
pomocí přístupu nákladů životního cyklu, 
pokud je používaná metodika stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny náklady během životního 
cyklu stavby, dodávek či služeb, a to jak 
interní náklady (například náklady na 
vývoj, výrobu, použití, údržbu a likvidaci 
na konci životního cyklu), tak externí 
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na konci životního cyklu), tak externí 
náklady, pokud lze vyjádřit jejich peněžní 
hodnotu a sledovat je. Na úrovni Unie je 
třeba vypracovat společné metodologie pro 
výpočet nákladů životního cyklu 
u konkrétních kategorií dodávek nebo 
služeb, a ve všech případech, kdy bude 
taková metodologie vypracována, by mělo 
být její použití povinné.

náklady, pokud lze vyjádřit jejich peněžní 
hodnotu a sledovat je. Na úrovni Unie je 
třeba vypracovat společné metodologie pro 
výpočet nákladů životního cyklu 
u konkrétních kategorií dodávek nebo 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli být podporováni, aby zohledňovali náklady životního cyklu. 
Vyskytují se nicméně stále problémy s vytvořením metody výpočtu. Povinnost používat metodu 
EU není příliš ambiciózní, navíc když podle evropských právních předpisů týkajících se 
veřejných zakázek je stanoven minimální požadavek a veřejní zadavatelé mohou vyvinout 
další své požadavky, pokud dodrží zásady Smlouvy a konkrétní požadavky pro kritéria pro 
zadávání.

Pozměňovací návrh 199
Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku a 
nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu, pokud je používaná 
metodika stanovena objektivním 
a nediskriminačním způsobem 
a zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny náklady během životního 
cyklu stavby, dodávek či služeb, a to jak 
interní náklady (například náklady na 

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že zadavatelé mohou určit
hospodářsky nejvýhodnější nabídku a 
nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu, pokud je používaná 
metodika stanovena objektivním 
a nediskriminačním způsobem 
a zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny náklady během životního 
cyklu stavby, dodávek či služeb, a to jak 
interní náklady (například náklady na 
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vývoj, výrobu, použití, údržbu a likvidaci 
na konci životního cyklu), tak externí 
náklady, pokud lze vyjádřit jejich peněžní 
hodnotu a sledovat je. Na úrovni Unie je 
třeba vypracovat společné metodologie pro 
výpočet nákladů životního cyklu 
u konkrétních kategorií dodávek nebo 
služeb, a ve všech případech, kdy bude 
taková metodologie vypracována, by mělo 
být její použití povinné.

výzkum, vývoj, výrobu, použití, údržbu 
a likvidaci na konci životního cyklu), tak 
externí náklady, pokud lze vyjádřit jejich 
peněžní hodnotu a sledovat je. Na úrovni 
Unie je třeba vypracovat společné 
metodologie pro výpočet nákladů životního 
cyklu u konkrétních kategorií dodávek 
nebo služeb. a ve všech případech, kdy 
bude taková metodologie vypracována, by 
mělo být její použití povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku 
a nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu, pokud je používaná 
metodika stanovena objektivním 
a nediskriminačním způsobem 
a zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny náklady během životního 
cyklu stavby, dodávek či služeb, a to jak 
interní náklady (například náklady na 
vývoj, výrobu, použití, údržbu a likvidaci 
na konci životního cyklu), tak externí 
náklady, pokud lze vyjádřit jejich peněžní 
hodnotu a sledovat je. Na úrovni Unie je 
třeba vypracovat společné metodologie pro 
výpočet nákladů životního cyklu 
u konkrétních kategorií dodávek nebo 
služeb, a ve všech případech, kdy bude 

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku 
a nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu, pokud je používaná 
metodika stanovena objektivním 
a nediskriminačním způsobem 
a zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny náklady během životního 
cyklu stavby, dodávek či služeb, a to jak 
interní náklady (například náklady na 
vývoj, použití, údržbu a likvidaci na konci 
životního cyklu), tak externí náklady, 
pokud lze vyjádřit jejich peněžní hodnotu 
a sledovat je. Na úrovni Unie je třeba 
vypracovat společné metodologie pro 
výpočet nákladů životního cyklu 
u konkrétních kategorií dodávek nebo 
služeb, přijaté na základě podrobných 
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taková metodologie vypracována, by mělo 
být její použití povinné.

konzultací se zúčastněnými stranami 
včetně průmyslu; a ve všech případech, 
kdy bude taková metodologie vypracována, 
by mělo být její použití povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku
a nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu, pokud je používaná 
metodika stanovena objektivním 
a nediskriminačním způsobem 
a zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny náklady během životního 
cyklu stavby, dodávek či služeb, a to jak 
interní náklady (například náklady na
vývoj, výrobu, použití, údržbu a likvidaci 
na konci životního cyklu), tak externí 
náklady, pokud lze vyjádřit jejich peněžní 
hodnotu a sledovat je. Na úrovni Unie je 
třeba vypracovat společné metodologie 
pro výpočet nákladů životního cyklu 
u konkrétních kategorií dodávek nebo 
služeb, a ve všech případech, kdy bude 
taková metodologie vypracována, by mělo 
být její použití povinné.

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že veřejní zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku 
pomocí přístupu nákladů životního cyklu, 
pokud je používaná metodika stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny interní náklady během 
životního cyklu stavby, dodávek či služeb
(například náklady na použití, údržbu 
a likvidaci na konci životního cyklu). 

Or. en
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Odůvodnění

Výpočet nákladu v celém životním cyklu by měl být jednou z možností pro určení hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky spíše než její alternativou. Alternativou k hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce by měla být nejnižší cena, ale pouze u standardizovaného zboží.

Pozměňovací návrh 202
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) V souladu s nedávnou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie mohou 
veřejní zadavatelé zvolit kritérium pro 
zadání, které souvisí se skutečností, že 
daný produkt pochází ze spravedlivého 
obchodu (fair trade), včetně povinnosti 
platit výrobcům určitou minimální cenu 
a cenovou přirážku.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích
a kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
konkrétní postup výroby, konkrétní způsob 
poskytování služeb nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by
rovněž mohli mít možnost zahrnout do 

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích,
kritériích pro zadání a smluvních 
ustanovení týkajících se plnění smluv
mohli odkazovat na konkrétní postup 
výroby, konkrétní způsob poskytování 
služeb nebo na konkrétní postupy během 
jakékoliv jiné fáze životního cyklu výrobku 
nebo služby, pokud souvisí s předmětem 
zakázky. Aby se do zadávání veřejných 
zakázek lépe integrovaly sociální otázky, 
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kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pouze
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi pracovníky, kteří 
jsou přiděleni na plnění zakázky, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, jež zahrnuje tyto 
charakteristiky, by každopádně mělo zůstat 
omezeno na ty vlastnosti, které mají 
bezprostřední dopady na zaměstnance 
v jejich pracovním prostředí. Kritéria by 
měla být uplatňována v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb32 a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo ze 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou.

zadavatelé mohou rovněž zahrnout do 
kritéria charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat mimo jiné
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi pracovníky, kteří 
jsou přiděleni na plnění zakázky, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, jež zahrnuje tyto 
charakteristiky, by každopádně mělo
souviset s předmětem zakázky. Kritéria by 
měla být uplatňována v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb32 a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo ze 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou. Veřejní zadavatelé mohou do 
technických specifikací zahrnout sociální 
otázky (mimo jiné hlavní úmluvy MOP), 
pokud jsou relevantní a jsou spojeny 
s předmětem zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise se dostatečně nevěnuje sociálním aspektům. Zadavatelé by však měli být 
oprávněni tyto aspekty uplatňovat ve všech fázích výběrového řízení, pokud souvisí 
s předmětem zakázky.

Pozměňovací návrh 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích 
a kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
konkrétní postup výroby, konkrétní způsob 
poskytování služeb nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost do kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
zahrnout charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob, jež se přímo 
účastní dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
pracovníků ve výrobním procesu nebo 
podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi pracovníky, kteří 
jsou přiděleni na plnění zakázky, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, jež zahrnuje tyto 
charakteristiky, by každopádně mělo zůstat 
omezeno na ty vlastnosti, které mají 
bezprostřední dopady na zaměstnance 
v jejich pracovním prostředí. Kritéria by 
měla být uplatňována v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb32 a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo ze 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou.

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích 
a kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
konkrétní postup výroby, konkrétní způsob 
poskytování služeb nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost do kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
zahrnout charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob, jež se přímo 
účastní dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby, jako jsou mimo jiné 
aspekty ochrany zdraví pracovníků 
účastnících se výrobního procesu nebo 
podpora sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
ohrožených skupin do provádění zakázky, 
včetně přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi pracovníky, kteří 
jsou přiděleni na plnění zakázky, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, jež zahrnuje tyto 
charakteristiky, by každopádně mělo zůstat 
omezeno na ty vlastnosti, které mají 
bezprostřední dopady na zaměstnance 
v jejich pracovním prostředí. Kritéria by 
měla být uplatňována v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb32 a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo ze 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod o 
volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
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stranou.

Or. es

Pozměňovací návrh 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích 
a kritériích pro zadání mohli odkazovat na
konkrétní postup výroby, konkrétní 
způsob poskytování služeb nebo na
konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by
rovněž mohli mít možnost zahrnout do 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního 
začlenění znevýhodněných osob nebo 
příslušníků zranitelných skupin mezi 
pracovníky, kteří jsou přiděleni na plnění 
zakázky, včetně přístupnosti pro osoby 
s postižením. Každé kritérium pro zadání, 
jež zahrnuje tyto charakteristiky, by 
každopádně mělo zůstat omezeno na ty 
vlastnosti, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich 
pracovním prostředí. Kritéria by měla být 
uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb 
a způsobem, který přímo ani nepřímo 

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na peněžní vyčíslení životní 
cyklu prací, služeb nebo dodávek 
a v souladu s tím též na sociální 
a environmentální udržitelnosti, pokud
tyto charakteristiky souvisí s předmětem 
zakázky. Technické specifikace a kritéria 
pro zadání je třeba vykládat široce. 
Zadavatelé mohou rovněž použít technické 
specifikace nebo kritéria pro zadání pro 
snížení škodlivých sociálních nebo 
environmentálních dopadů nebo pro 
zvýšení pozitivních sociálních nebo 
environmentálních účinků. Jako součástí 
kritérií pro zadání veřejní zadavatelé by
měli být oprávněni posuzovat, zda uchazeč 
používá interní přístup založený na celém 
životním cyklu s cílem minimalizovat 
náklady a maximalizovat účinnost při 
využívání zdrojů, který by měl být 
uplatňován v rámci poskytování prací,
služeb nebo dodávek, a to způsobem, který 
přímo ani nepřímo nediskriminuje 
hospodářské subjekty z jiných členských 
států nebo ze třetích zemí, jež jsou 
stranami Dohody WTO o veřejných 
zakázkách, nebo ze třetích, s nimiž Unie 
uzavřela dohodu o volném obchodu. 
Veřejní zadavatelé by měli být rovněž 
oprávněni použít jako technické 
specifikace a kritéria pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
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nediskriminuje hospodářské subjekty 
z jiných členských států nebo ze třetích 
zemí, jež jsou stranami Dohody o 
veřejných zakázkách nebo dohod o volném 
obchodu, jichž je Unie smluvní stranou.

zaměstnanců pověřených plněním dané 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
a sociální udržitelnost realizace zakázky, 
a v důsledku toho určení nabídky 
s nejlepším poměrem kvality a ceny.
Veřejní zadavatelé by měli tyto aspekty 
zahrnovat do kritéria pro zadání 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bod 22 se zavádí termín „životní cyklus“ jakou součást 
stavebních prací, dodávky zboží nebo služeb v důsledku rozhodnutí učiněných během 
neuživatelské etapy životního cyklu, pokud nedojde ke ztrátě souvislosti s předmětem zakázky 
a tedy pokud to platí v době koupě. Tato hlediska by se měla zahrnout do MEAT. Tento 
změněný bod odůvodnění odkazuje na toto ustanovení.

Pozměňovací návrh 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích 
a kritériích pro zadání mohli odkazovat 
na konkrétní postup výroby, konkrétní 
způsob poskytování služeb nebo na 
konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost zahrnout do 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 

(47) Aby se do zadávání veřejných zakázek 
lépe integrovaly sociální otázky, zadavatelé 
by rovněž mohli mít možnost zahrnout do 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi pracovníky, kteří 
jsou přiděleni na plnění zakázky, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, jež zahrnuje tyto 
charakteristiky, by každopádně mělo zůstat 
omezeno na ty vlastnosti, které mají 
bezprostřední dopady na zaměstnance 
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znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi pracovníky, kteří 
jsou přiděleni na plnění zakázky, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, jež zahrnuje tyto 
charakteristiky, by každopádně mělo zůstat 
omezeno na ty vlastnosti, které mají 
bezprostřední dopady na zaměstnance 
v jejich pracovním prostředí. Kritéria by 
měla být uplatňována v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb32 a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo ze 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou.

v jejich pracovním prostředí. Kritéria by 
měla být uplatňována v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb32 a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo ze 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích 
a kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
konkrétní postup výroby, konkrétní způsob 
poskytování služeb nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost zahrnout do 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby
veřejní zadavatelé mohli v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání 
odkazovat na vlastnosti životního cyklu, 
jako je konkrétní postup výroby, včetně 
například sociálních a environmentálních 
aspektů, na konkrétní způsob poskytování 
služeb, funkční nebo výkonnostní 
požadavky s cílem minimalizovat nebo 
maximalizovat environmentální nebo 
sociální dopady, nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem veřejné
zakázky. Pravidlo týkající se vztahu 
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nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pouze
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi pracovníky, kteří 
jsou přiděleni na plnění zakázky, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, jež zahrnuje tyto 
charakteristiky, by každopádně mělo zůstat 
omezeno na ty vlastnosti, které mají 
bezprostřední dopady na zaměstnance 
v jejich pracovním prostředí. Kritéria by 
měla být uplatňována v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo ze 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou.

k předmětu zakázky by mělo být 
vykládáno široce. Aby se proto do 
zadávání zakázek lépe integrovaly sociální 
otázky, zadavatelé by rovněž mohli mít 
možnost do technických specifikací a do 
kritérií pro zadání zahrnout charakteristiky 
týkající se pracovních podmínek osob 
přímo se účastnících dotčeného procesu 
výroby nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou například týkat 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu, rovnosti pohlaví (např. stejná 
odměna za stejnou práci, sladění 
pracovního a soukromého života), 
přístupu k odborné přípravě, zapojení 
a konzultací uživatelů, dostupnosti, 
lidských práv, etického obchodu nebo 
podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin (jako jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní, Romové, přistěhovalci 
nebo mladí a starší pracovníci) mezi 
pracovníky, kteří jsou přiděleni na plnění 
zakázky, včetně přístupnosti pro osoby 
s postižením. Každé kritérium pro zadání, 
jež zahrnuje tyto charakteristiky, by 
každopádně mělo zůstat omezeno na ty 
vlastnosti, které mají bezprostřední dopady 
na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Kritéria by měla být uplatňována 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 
16. prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb a způsobem, 
který přímo ani nepřímo nediskriminuje 
hospodářské subjekty z jiných členských 
států nebo ze třetích zemí, jež jsou 
stranami Dohody o veřejných zakázkách 
nebo dohod o volném obchodu, jichž je 
Unie smluvní stranou. V případě zakázek 
týkajících se služeb a zakázek 
zahrnujících plán stavebních prací by 
měli mít veřejní zadavatelé rovněž 
možnost použít jako technické specifikace 
nebo kritérium pro zadání organizaci, 
kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců 
přidělených k plnění dotčené zakázky, 
protože to může ovlivnit kvalitu 
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a udržitelnost realizace zakázky, 
a v důsledku toho ekonomickou hodnotu 
nabídky. Veřejní zadavatelé mohou rovněž 
do technických specifikací nebo kritérií 
pro zadání začlenit sociální aspekty 
týkající se externích sociálních nákladů 
přímo souvisejících s životním cyklem, 
například dopad výroby na okolní 
prostředí a obyvatelstvo. Veřejní 
zadavatelé by měli v technických 
specifikacích stanovit povinnosti v oblasti 
sociálních podmínek a pracovních vztahů, 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
sociálního zabezpečení a pracovních
podmínek v souladu s právními 
a správními předpisy na úrovni EU 
a jednotlivých členských států, rozhodčími 
nálezy, kolektivními dohodami 
a smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XIV a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí; 
tyto povinnosti by se měly vztahovat 
rovněž na přeshraniční situace, kdy 
pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích 
a kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
konkrétní postup výroby, konkrétní způsob 
poskytování služeb nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích 
a kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
konkrétní postup výroby, konkrétní způsob 
poskytování služeb nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby, 
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
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integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost zahrnout do 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin mezi pracovníky, kteří 
jsou přiděleni na plnění zakázky, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, jež zahrnuje tyto 
charakteristiky, by každopádně mělo zůstat 
omezeno na ty vlastnosti, které mají 
bezprostřední dopady na zaměstnance 
v jejich pracovním prostředí. Kritéria by 
měla být uplatňována v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb32 a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo ze 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou.

integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost zahrnout do 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pracovních 
podmínek v celém dodavatelském řetězci 
dle vnitrostátních právních předpisů 
v oblasti práce, v němž probíhají výrobní 
procesy, a v mezinárodních úmluvách 
uvedených v příloze XIV, podle toho, co je 
pro pracovníky výhodnější. Tato 
ustanovení zahrnují: ustanovení osmi 
základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce (svoboda sdružování 
a kolektivního vyjednávání, nucená 
a nedobrovolná práce, diskriminace 
v zaměstnání a povolení, dětská práce), 
ochranu zdraví a bezpečnost na 
pracovišti, pracovní dobu, mzdy a sociální 
zabezpečení. Tyto charakteristiky se 
mohou rovněž týkat podpory sociálního 
začlenění znevýhodněných osob nebo 
příslušníků zranitelných skupin mezi 
pracovníky, kteří jsou přiděleni na plnění 
zakázky, včetně přístupnosti pro osoby
s postižením. Každé kritérium pro zadání,
které zahrnuje tyto charakteristiky, by 
mělo ve všech případech zůstat omezeno 
na charakteristiky, které mají 
bezprostřední dopady na pracovní 
podmínky zaměstnanců. Kritéria by měla 
být uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb32

a způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty 
z jiných členských států nebo ze třetích 
zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou.

Or. en
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Odůvodnění

Je patrně vhodné stanovit, že součástí technických specifikací a kritérií pro zadání mohou být 
i pracovní podmínky. Měly by se týkat nejen „ochrany zdraví“, ale také jiných aspektů, které 
jsou podstatnými složkami koncepce „důstojné práce“, jak ji definuje Mezinárodní 
organizace práce.

Pozměňovací návrh 209
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
zadavatelé v technických specifikacích
a kritériích pro zadání mohli odkazovat na 
konkrétní postup výroby, konkrétní způsob 
poskytování služeb nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby,
pokud souvisí s předmětem zakázky. Aby 
se do zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost zahrnout do 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob přímo se 
účastnících dotčeného procesu výroby 
nebo poskytování služby. Tyto 
charakteristiky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociálního 
začlenění znevýhodněných osob nebo 
příslušníků zranitelných skupin mezi 
pracovníky, kteří jsou přiděleni na plnění 
zakázky, včetně přístupnosti pro osoby 
s postižením. Každé kritérium pro zadání, 
jež zahrnuje tyto charakteristiky, by 
každopádně mělo zůstat omezeno na ty 
vlastnosti, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich 
pracovním prostředí. Kritéria by měla být 
uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 

(47) Kromě toho je třeba umožnit, aby
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích mohli odkazovat na 
konkrétní výrobní postup, konkrétní 
způsob poskytování služeb, nebo na 
konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby
za předpokladu, že souvisí s předmětem
veřejné zakázky a jsou přiměřené její 
hodnotě a cílům.
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ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb 
a způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty 
z jiných členských států nebo ze třetích 
zemí, jež jsou stranami Dohody 
o veřejných zakázkách nebo dohod 
o volném obchodu, jichž je Unie smluvní 
stranou.

Or. en

Odůvodnění

Zmínky o „výrobním procesu“ nebo o „jakékoliv jiné fázi životního cyklu“ v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání jsou příliš vágní a dávají zadavatelům ještě více volnosti 
na úkor transparentnosti a účinné hospodářské soutěže. Bylo by možné snadno porušovat 
zásadu, že musí existovat souvislost s předmětem zakázku. 

Pozměňovací návrh 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Nabídky na stavební práce, dodávky 
nebo služby, které se jeví mimořádně 
nízké, mohou být založeny na technicky, 
hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Aby se 
zabránilo případným nepříznivým 
dopadům během realizace zakázky, měli 
by být zadavatelé povinni žádat 
o vysvětlení účtované ceny v případech, 
kdy bude mít nabídka výrazně nižší cenu 
než ceny nabízené ostatními uchazeči.
Nebude-li uchazeč schopen poskytnout 
dostatečné vysvětlení, zadavatel by měl být 
oprávněn tuto nabídku odmítnout.
Odmítnutí by mělo být povinné 
v případech, kdy zadavatel zjistí, že 
mimořádně nízká cena je důsledkem 
nedodržení povinných právních předpisů 
Unie v oblastech sociálního nebo 

(49) Nabídky na stavební práce, dodávky 
nebo služby, které se jeví mimořádně 
nízké, mohou být založeny na technicky, 
hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Aby se 
zabránilo případným nepříznivým 
dopadům během realizace zakázky, měli 
by být veřejní zadavatelé povinni žádat 
o vysvětlení účtované ceny v případech, 
kdy bude mít nabídka výrazně nižší cenu 
než ceny nabízené ostatními uchazeči.
Nebude-li uchazeč schopen poskytnout 
dostatečné vysvětlení, veřejný zadavatel by 
měl tuto nabídku odmítnout. Odmítnutí by 
mělo být povinné v případech, kdy veřejný
zadavatel zjistí, že mimořádně nízká cena
uvedená v nabídce je důsledkem 
nedodržení právních předpisů Unie 
v oblasti životního prostředí nebo



PE492.861v02-00 66/188 AM\911613CS.doc

CS

pracovního práva nebo práva životního 
prostředí nebo ustanovení mezinárodního 
pracovního práva.

povinností v oblasti sociálních podmínek 
a pracovních vztahů, zdraví a bezpečnosti 
na pracovišti, sociálního zabezpečení 
a pracovních podmínek v souladu 
s právními a správními předpisy na úrovni 
EU a jednotlivých členských států, 
rozhodčími nálezy, kolektivními dohodami 
a smlouvami a s ustanoveními
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XIV a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí; 
tyto povinnosti by se měly vztahovat 
rovněž na přeshraniční situace, kdy 
pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení použitém jako výzva
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl 
podporu praktické odborné přípravy, 
zaměstnávání osob se zvláštními těžkostmi 
při začlenění, boj proti nezaměstnanosti, 
ochranu životního prostředí nebo dobré 
životní podmínky zvířat. Jako příklad 
požadavků, které lze uplatňovat během 
plnění zakázky, je možno uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 

(50) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení předběžných 
informací použitém jako forma výzvy
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl 
podporu praktické odborné přípravy, 
zaměstnávání osob se zvláštními těžkostmi 
při začlenění, boj proti nezaměstnanosti, 
ochranu životního prostředí nebo dobré 
životní podmínky zvířat. Jako příklad 
požadavků, které lze uplatňovat během 
plnění zakázky, je možno mimo jiné uvést 
požadavky zaměstnat dlouhodobě 
nezaměstnané nebo uskutečnit vzdělávací 
akce pro nezaměstnané nebo mládež, 
dodržovat zásady základních úmluv 
Mezinárodní organizace práce, a to 
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vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

i v případech, kdy tyto úmluvy nebyly 
provedeny ve vnitrostátním právu, 
a zaměstnat více znevýhodněných osob, 
než požadují vnitrostátní právní předpisy.
Veřejní zadavatelé by měli do smluv vložit 
ustanovení zajišťují přiměřenou úroveň 
ochrany, pokud jde o povinnosti v oblasti 
sociálních podmínek a pracovních vztahů, 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
sociálního zabezpečení a pracovních 
podmínek v souladu s právními 
a správními předpisy na úrovni EU 
a jednotlivých členských států, rozhodčími 
nálezy, kolektivními dohodami 
a smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
jsou uvedena v příloze XIV a platí v místě, 
kde se práce, služba či dodávka provádí;

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení použitém jako výzva 
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl 
podporu praktické odborné přípravy, 
zaměstnávání osob se zvláštními těžkostmi 
při začlenění, boj proti nezaměstnanosti, 
ochranu životního prostředí nebo dobré 
životní podmínky zvířat. Jako příklad 
požadavků, které lze uplatňovat během 
plnění zakázky, je možno uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 

(50) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení použitém jako výzva 
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl 
podporu praktické odborné přípravy, 
zaměstnávání osob se zvláštními těžkostmi 
při začlenění, boj proti nezaměstnanosti, 
ochranu životního prostředí nebo dobré 
životní podmínky zvířat. Jako příklad 
požadavků, které lze uplatňovat během
plnění zakázky, je možno uvést požadavky 
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo 
uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 



PE492.861v02-00 68/188 AM\911613CS.doc

CS

zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 
vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

zásady pracovních podmínek v celém 
dodavatelském řetězci dle vnitrostátních 
právních předpisů v oblasti práce, v němž 
probíhají výrobní procesy, 
a v mezinárodních úmluvách uvedených 
v příloze XIV, podle toho, co je pro 
pracovníky výhodnější. Tato ustanovení 
zahrnují: ustanovení osmi základních 
úmluv Mezinárodní organizace práce
(svoboda sdružování a kolektivního
vyjednávání, nucená a nedobrovolná 
práce, diskriminace v zaměstnání
a povolení, dětská práce), ochranu zdraví 
a bezpečnost na pracovišti, pracovní dobu, 
mzdy a sociální zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení použitém jako výzva 
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl 
podporu praktické odborné přípravy, 
zaměstnávání osob se zvláštními těžkostmi 
při začlenění, boj proti nezaměstnanosti, 
ochranu životního prostředí nebo dobré 
životní podmínky zvířat. Jako příklad 
požadavků, které lze uplatňovat během 
plnění zakázky, je možno uvést požadavky
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané 
nebo uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež, dodržovat 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, a to i v případech, kdy 
tyto úmluvy nebyly provedeny ve 

(50) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
souvisí s předmětem zakázky a pokud jsou 
uvedeny v oznámení použitém jako výzva 
k účasti v soutěži nebo v zadávací 
dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl 
podporu praktické odborné přípravy Jako 
příklad požadavků, které lze uplatňovat 
během plnění zakázky, je možno uvést 
požadavky uskutečnit vzdělávací akce pro 
nezaměstnané nebo mládež.
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vnitrostátním právu, a zaměstnat více 
znevýhodněných osob, než požadují 
vnitrostátní právní předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se text, který by mohl oslabit vazbu na předmět zakázky.

Pozměňovací návrh 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50a) V zájmu zajištění správného 
fungování veřejných zakázek je nezbytné 
vhodným způsobem upravit nástroj zadání 
zakázky subdodavateli. Zadavatel by měl 
být v předložených nabídkách informován 
o tom, jakou část zakázky případně 
zamýšlí uchazeč zadat subdodavateli, 
a o všech navrhovaných subdodavatelích. 
Veškeré změny v subdodavatelských 
řetězcích v probíhající veřejné zakázce by 
měly zajistit stejný průběh veřejné 
zakázky, jak byl definován v předložené 
nabídce, a měly by být odsouhlaseny 
zadavatelem. Zadavatel by měl tam, kde to 
charakter smlouvy umožňuje, zajistit 
přímé platby subdodavatelům. Je dále 
nezbytné, aby byl v subdodavatelském 
řetězci stanoven systém solidární 
odpovědnosti a aby tento řetězec byl 
omezen na maximální počet tří po sobě 
následujících subdodavatelských úrovní.

Or. it

Pozměňovací návrh 215
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Právní předpisy a kolektivní smlouvy 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie, které platí v oblastech pracovních 
podmínek a bezpečnosti práce, se použijí 
během plnění zakázky za podmínky, že 
taková pravidla a jejich provádění jsou 
v souladu s právem Unie. V přeshraničních 
situacích, kdy pracovníci z jednoho 
členského státu poskytují služby v jiném 
členském státu za účelem plnění zakázky, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb33 stanoví minimální podmínky, 
které musí být splněny v hostitelské zemi 
vůči těmto vyslaným pracovníkům. Jestliže 
vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za 
tímto účelem, může být nedodržení daných 
povinností považováno za vážné pochybení 
ze strany daného hospodářského subjektu 
a může vést k vyloučení tohoto 
hospodářského subjektu ze zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku.

(51) Právní předpisy a kolektivní smlouvy 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Unie, které platí v oblastech pracovních 
podmínek, začlenění osob se zdravotním 
postižením na trh práce a bezpečnosti 
práce, se použijí během plnění zakázky za 
podmínky, že taková pravidla a jejich 
provádění jsou v souladu s právem Unie.
V přeshraničních situacích, kdy pracovníci 
z jednoho členského státu poskytují služby 
v jiném členském státu za účelem plnění 
zakázky, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb33 stanoví minimální podmínky, 
které musí být splněny v hostitelské zemi 
vůči těmto vyslaným pracovníkům. Jestliže 
vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za 
tímto účelem, může být nedodržení daných 
povinností považováno za vážné pochybení 
ze strany daného hospodářského subjektu 
a může vést k vyloučení tohoto 
hospodářského subjektu ze zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku.

Or. es

Pozměňovací návrh 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56a) Zadavatelé by měli respektovat 
ustanovení o opožděných platbách 
uvedená ve směrnici 2011/7/EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Hodnocení ukazuje, že členské státy 
soudržně a systematicky nemonitorují 
uplatňování a fungování pravidel 
týkajících se zadávání veřejných zakázek. 
To má negativní dopad na správné 
uplatňování ustanovení vyplývajících 
z těchto směrnic, což je hlavním zdrojem 
nákladů a nejistoty. Několik členských 
států zřídilo vnitrostátní ústřední orgány 
zabývající se otázkami zadávání veřejných 
zakázek, ale jejich funkce se 
v jednotlivých členských státech podstatně 
liší. Jasnější, soudržnější a autoritativnější 
mechanismy monitorování a kontroly by 
zvýšily povědomí o fungování pravidel pro 
zadávání zakázek, právní jistotu pro 
podniky a zadavatele a přispěly by 
k vytvoření rovných podmínek. Tyto 
mechanismy by mohly sloužit jako 
nástroje pro zjišťování a včasné řešení 
problémů, zejména u projektů 
spolufinancovaných Unií, a k určení 
strukturálních nedostatků. Zejména je 
velmi třeba, aby byly tyto mechanismy 
koordinovány, čímž se zajistí jednotné 
uplatňování, kontrola a monitorování 
politiky zadávání veřejných zakázek 
a rovněž systematické posuzování 
výsledků politiky zadávání zakázek v Unii.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto články vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Svou vnitřní správu by si měly členské 
státy organizovat samy. Členské státy se mohou rozhodnout, že vytvoří orgán dohledu (článek 
84) bez evropské regulace. Článek 84 je v rozporu se zásadou subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Hodnocení ukazuje, že členské státy 
soudržně a systematicky nemonitorují
uplatňování a fungování pravidel 
týkajících se zadávání veřejných zakázek.
To má negativní dopad na správné 
uplatňování ustanovení vyplývajících 
z těchto směrnic, což je hlavním zdrojem 
nákladů a nejistoty. Několik členských 
států zřídilo vnitrostátní ústřední orgány 
zabývající se otázkami zadávání veřejných 
zakázek, ale jejich funkce se 
v jednotlivých členských státech podstatně 
liší. Jasnější, soudržnější a autoritativnější 
mechanismy monitorování a kontroly by 
zvýšily povědomí o fungování pravidel pro 
zadávání zakázek, právní jistotu pro 
podniky a zadavatele a přispěly by 
k vytvoření rovných podmínek. Tyto 
mechanismy by mohly sloužit jako 
nástroje pro zjišťování a včasné řešení 
problémů, zejména u projektů 
spolufinancovaných Unií, a k určení 
strukturálních nedostatků. Zejména je 
velmi třeba, aby byly tyto mechanismy 
koordinovány, čímž se zajistí jednotné 
uplatňování, kontrola a monitorování 
politiky zadávání veřejných zakázek 
a rovněž systematické posuzování 
výsledků politiky zadávání zakázek v Unii.

(57) Hodnocení ukazuje, že dosud existuje 
značný prostor pro zlepšování způsobu
uplatňování pravidel Unie týkajících se 
zadávání veřejných zakázek. V zájmu 
účinnějšího a jednotnějšího uplatňování 
pravidel je na jedné straně velmi důležité 
mít dobrý přehled o možných 
strukturálních problémech a obecných 
vzorcích vnitrostátních systémů v oblasti
zadávání veřejných zakázek, aby bylo 
možné řešit případné problémy cílenějším 
způsobem. Tento přehled by měl být 
získán pomocí vhodného sledování, jehož 
výsledky by měly být pravidelně 
zveřejňovány, aby mohla probíhat 
informovaná diskuse o možnostech 
zlepšování pravidel a praxe v oblasti 
veřejných zakázek. Na druhou stranu by 
se velmi přispělo ke zvýšení účinnosti při
zadávání veřejných zakázek, pokud by byly 
k dispozici lepší pokyny pro veřejné 
zadavatele a hospodářské subjekty a bylo 
jim poskytováno více pomoci, neboť by se 
zlepšily znalosti této problematiky, zvýšila 
se právní jistota a zadávací postupy by 
probíhaly profesionálnějším způsobem; 
v zájmu správného uplatňování pravidel 
by měli mít veřejní zadavatelé tuto pomoc 
k dispozici vždy, kdy to bude nutné.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy o řízení.
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Pozměňovací návrh 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Hodnocení ukazuje, že členské státy 
soudržně a systematicky nemonitorují 
uplatňování a fungování pravidel týkajících 
se zadávání veřejných zakázek. To má 
negativní dopad na správné uplatňování 
ustanovení vyplývajících z těchto směrnic, 
což je hlavním zdrojem nákladů a nejistoty.
Několik členských států zřídilo 
vnitrostátní ústřední orgány zabývající se 
otázkami zadávání veřejných zakázek, ale 
jejich funkce se v jednotlivých členských 
státech podstatně liší. Jasnější, 
soudržnější a autoritativnější mechanismy 
monitorování a kontroly by zvýšily 
povědomí o fungování pravidel pro 
zadávání zakázek, právní jistotu pro 
podniky a zadavatele a přispěly by 
k vytvoření rovných podmínek. Tyto 
mechanismy by mohly sloužit jako 
nástroje pro zjišťování a včasné řešení 
problémů, zejména u projektů 
spolufinancovaných Unií, a k určení 
strukturálních nedostatků. Zejména je 
velmi třeba, aby byly tyto mechanismy 
koordinovány, čímž se zajistí jednotné 
uplatňování, kontrola a monitorování 
politiky zadávání veřejných zakázek 
a rovněž systematické posuzování 
výsledků politiky zadávání zakázek v Unii.

(57) Hodnocení ukazuje, že členské státy 
soudržně a systematicky nemonitorují 
uplatňování a fungování pravidel týkajících 
se zadávání veřejných zakázek. To má 
negativní dopad na správné uplatňování 
ustanovení vyplývajících z těchto směrnic, 
což je hlavním zdrojem nákladů a nejistoty.
Členské státy by proto měly zvýšit své úsilí 
v oblasti sledování a v případě nejasností 
by neměly váhat obrátit se na Komisi 
s žádosti o bližší informace. Evropská 
komise by měla každoročně předkládat 
zprávu o nutnosti poskytovat bližší 
informace, o nové judikatuře Evropského 
soudního dvora a o často se vyskytujících 
stížnostech týkajících se provádění této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 
a aktuální informace, zejména pokud 
půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu 
o fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. S ohledem na 
účinný boj proti korupci a podvodům by 
tento ústřední orgán i veřejnost měli mít 
možnost se seznámit se zněním 
uzavřených smluv. Smlouvy na zakázky 
vysoké hodnoty by tedy měly být 
předkládány orgánu dohledu 
a zainteresované osoby by měly mít 
možnost přístupu k těmto dokumentům za 
předpokladu, že nedojde k ohrožení 
oprávněných veřejných nebo soukromých 
zájmů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 

vypouští se
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a aktuální informace, zejména pokud 
půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu 
o fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. S ohledem na 
účinný boj proti korupci a podvodům by 
tento ústřední orgán i veřejnost měli mít 
možnost se seznámit se zněním 
uzavřených smluv. Smlouvy na zakázky 
vysoké hodnoty by tedy měly být 
předkládány orgánu dohledu 
a zainteresované osoby by měly mít 
možnost přístupu k těmto dokumentům za 
předpokladu, že nedojde k ohrožení 
oprávněných veřejných nebo soukromých 
zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy o řízení.

Pozměňovací návrh 222
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 
a aktuální informace, zejména pokud 
půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu 

vypouští se
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o fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. S ohledem na 
účinný boj proti korupci a podvodům by 
tento ústřední orgán i veřejnost měli mít 
možnost se seznámit se zněním 
uzavřených smluv. Smlouvy na zakázky 
vysoké hodnoty by tedy měly být 
předkládány orgánu dohledu 
a zainteresované osoby by měly mít 
možnost přístupu k těmto dokumentům za 
předpokladu, že nedojde k ohrožení 
oprávněných veřejných nebo soukromých 
zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Členské státy by měly jmenovat jeden 
vnitrostátní orgán, který ponese 
odpovědnost za monitorování, 
uplatňování a kontrolu zadávání 
veřejných zakázek. Tento ústřední orgán 
by měl mít k dispozici nezprostředkované 
a aktuální informace, zejména pokud 
půjde o různé problémy ovlivňující 
uplatňování právních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek. Měl by být schopen 
poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu 
o fungování této politiky a případných 
nedostatcích ve vnitrostátních právních 
předpisech a postupech a přispívat 
k rychlému nalezení řešení. S ohledem na 
účinný boj proti korupci a podvodům by 
tento ústřední orgán i veřejnost měli mít 
možnost se seznámit se zněním 
uzavřených smluv. Smlouvy na zakázky 
vysoké hodnoty by tedy měly být 

vypouští se
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předkládány orgánu dohledu 
a zainteresované osoby by měly mít 
možnost přístupu k těmto dokumentům za 
předpokladu, že nedojde k ohrožení 
oprávněných veřejných nebo soukromých 
zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Všichni zadavatelé nemohou mít 
interní odborné znalosti nezbytné pro 
hospodářsky či technicky složité zakázky. 
Účinným doplňkem činností v oblasti 
monitorování a kontroly by proto byla 
vhodná profesionální podpora. Na jedné 
straně lze tohoto cíle dosáhnout nástroji 
pro sdílení znalostí (znalostními centry), 
které budou zadavatelům poskytovat 
technickou podporu, na druhé straně by 
podniky, především malé a střední 
podniky, měly těžit z administrativní 
podpory, zejména při účasti 
v přeshraničních zadávacích řízeních.

(59) Každý zúčastněný subjekt by měl být 
oprávněn informovat příslušný orgán 
nebo soud o porušení této směrnice.
Členské státy by měly být oprávněny 
vytvořit možnost odvolání k orgánům 
zajišťujícím sledování, orgánům 
odvětvového dohledu, obecním, 
regionálním nebo celostátním orgánům 
působícím v oblasti hospodářské soutěže 
a auditu, veřejnému ochránci práv 
a rovněž k vnitrostátním orgánům 
dohledu, pokud tyto orgány existují. 

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení.

Pozměňovací návrh 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Na vnitrostátní úrovni již 
monitorovací, dohledové a podpůrné 
struktury či mechanismy existují a mohou 
být samozřejmě využity k zajištění
monitorování, provádění a kontroly 
zadávání veřejných zakázek 
a k poskytování požadované podpory 
zadavatelům a hospodářským subjektům.

(60) Pro zajištění řádných postupů, včetně 
účinného boje proti korupci a podvodům, 
má zásadní význam možnost zpětné 
kontroly rozhodování v zadávacích 
postupech a transparentnost tohoto 
rozhodování. Veřejní zadavatelé by měli 
uchovávat kopie uzavřených smluv 
s vysokou hodnotou, aby mohli tyto 
dokumenty zpřístupnit zainteresovaným 
stranám v souladu s příslušnými předpisy 
o přístupu k dokumentům. Podstatné 
prvky jednotlivých zadávacích řízení 
a rozhodnutí přijatá v těchto řízeních by 
měly být předmětem zprávy o zadávacím 
řízení. V zájmu omezení administrativních 
překážek by tato zpráva měla pouze 
odkazovat na informace již obsažené 
v příslušných oznámeních o zadání 
zakázky. Elektronické systémy pro 
zveřejňování těchto oznámení, které 
spravuje Komise, by měly být rovněž 
zkvalitněny, pokud jde o usnadnění 
zadávání údajů, a současně by mělo být 
zjednodušeno předávání zpráv a výměna
údajů mezi různými systémy.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z postoje Rady ke kapitole o řízení.

Pozměňovací návrh 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 

vypouští se
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státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou 
a technickou podporou by měly být 
schopny sdílet informace a spolupracovat; 
ve stejném kontextu by vnitrostátní orgány 
jmenované jednotlivými členskými státy 
měly jednat jako preferované kontaktní 
místo pro útvary Komise za účelem 
shromažďování údajů, výměny informací 
a monitorování uplatňování práva Unie 
týkajícího se zadávání veřejných zakázek.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní návrhy o řízení.

Pozměňovací návrh 227
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou 
a technickou podporou by měly být 
schopny sdílet informace a spolupracovat;
ve stejném kontextu by vnitrostátní orgány 
jmenované jednotlivými členskými státy 
měly jednat jako preferované kontaktní 
místo pro útvary Komise za účelem 
shromažďování údajů, výměny informací 
a monitorování uplatňování práva Unie 
týkajícího se zadávání veřejných zakázek.

(61) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
technickou podporou by měly být schopny 
sdílet informace a spolupracovat.

Or. en

Odůvodnění

Tyto články vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Svou vnitřní správu by si měly členské 
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státy organizovat samy. Členské státy se mohou rozhodnout, že vytvoří orgán dohledu (článek 
84) bez evropské regulace. Článek 84 je v rozporu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou 
a technickou podporou by měly být 
schopny sdílet informace a spolupracovat;
ve stejném kontextu by vnitrostátní orgány 
jmenované jednotlivými členskými státy 
měly jednat jako preferované kontaktní 
místo pro útvary Komise za účelem 
shromažďování údajů, výměny informací 
a monitorování uplatňování práva Unie 
týkajícího se zadávání veřejných zakázek.

(61) Účinná spolupráce je nezbytnou 
podmínkou zajištění jednotného 
poradenství a praxe v každém členském 
státě a v celé Unii. Orgány pověřené 
monitorováním, prováděním, kontrolou 
a technickou podporou by měly být 
schopny sdílet informace a spolupracovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Aby byl zohledněn rychlý technický, 
hospodářský a regulační pokrok, měla by 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o méně podstatné části této směrnice. 
Komise by měla být vzhledem k potřebě 
dodržování mezinárodních dohod 

(62) Aby byl zohledněn rychlý technický, 
hospodářský a regulační pokrok, měla by 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o méně podstatné části této směrnice. 
Komise by měla být vzhledem k potřebě 
dodržování mezinárodních dohod 
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oprávněna ke změně technických postupů 
pro metody výpočtů týkajících se 
prahových hodnot a rovněž k periodickému 
přezkumu samotných prahových hodnot; 
odkazy na nomenklaturu CPV mohou 
procházet regulatorními změnami na 
úrovni EU a je nezbytné, aby se uvedené 
změny promítly do textu této směrnice; 
podrobné technické údaje o zařízeních pro 
elektronický příjem a jejich vlastnosti by 
měly být aktualizovány s ohledem na 
technologický pokrok a administrativní 
potřeby; rovněž je nezbytné, aby byla 
Komise zmocněna k tomu, aby za účelem 
zajištění interoperability technických 
formátů, procesů a předávání zpráv v 
zadávacích řízeních, které probíhají 
pomocí prostředků elektronické 
komunikace, a současného zohlednění 
technického pokroku a administrativních 
potřeb učinila z určitých norem pro 
elektronickou komunikaci normy povinné;
Komise by rovněž měla být zmocněna 
k upravování povinného obsahu 
informací uváděných v oznámeních, aby 
odpovídaly administrativním potřebám 
a regulatorním změnám na vnitrostátní 
úrovni i úrovni EU; seznam legislativních 
aktů Unie, kterým se zřizují společné 
metodiky pro výpočet nákladů životního 
cyklu uvedeného v čl. 77 odst. 3; seznam 
mezinárodních úmluv v sociální 
a environmentální oblasti uvedený 
v článcích 70 a 79 a seznam právních 
předpisů Unie uvedený v čl. 27 odst. 3, 
jejichž provádění je podmínkou volného 
přístupu na dotčený trh, a rovněž příloha II 
uvedená v čl. 4 odst. 4, kterou se stanoví 
seznam legislativních aktů, které je třeba 
zohlednit při posuzování existence 
zvláštních či výlučných práv je třeba rychle 
přizpůsobit tak, aby zahrnovaly odvětvová 
opatření. Aby byla tato potřeba 
uspokojena, měla by být Komise 
oprávněna k aktualizaci těchto seznamů.

oprávněna ke změně technických postupů 
pro metody výpočtů týkajících se 
prahových hodnot a rovněž k periodickému 
přezkumu samotných prahových hodnot; 
odkazy na nomenklaturu CPV mohou 
procházet regulatorními změnami na 
úrovni EU a je nezbytné, aby se uvedené 
změny promítly do textu této směrnice; 
podrobné technické údaje o zařízeních pro 
elektronický příjem a jejich vlastnosti by 
měly být aktualizovány s ohledem na 
technologický pokrok a administrativní 
potřeby; rovněž je nezbytné, aby byla 
Komise zmocněna k tomu, aby za účelem 
zajištění interoperability technických 
formátů, procesů a předávání zpráv v 
zadávacích řízeních, které probíhají 
pomocí prostředků elektronické 
komunikace, a současného zohlednění 
technického pokroku a administrativních 
potřeb učinila z určitých norem pro 
elektronickou komunikaci normy povinné; 
seznam legislativních aktů Unie, kterým se 
zřizují společné metodiky pro výpočet 
nákladů životního cyklu uvedeného v čl. 77 
odst. 3; seznam mezinárodních úmluv 
v sociální a environmentální oblasti 
uvedený v článcích 70 a 79 a seznam 
právních předpisů Unie uvedený v čl. 27 
odst. 3, jejichž provádění je podmínkou 
volného přístupu na dotčený trh, a rovněž 
příloha II uvedená v čl. 4 odst. 4, kterou se 
stanoví seznam legislativních aktů, které je 
třeba zohlednit při posuzování existence 
zvláštních či výlučných práv je třeba rychle 
přizpůsobit tak, aby zahrnovaly odvětvová 
opatření. Aby byla tato potřeba 
uspokojena, měla by být Komise 
oprávněna k aktualizaci těchto seznamů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravné práce prováděla náležité 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(63) Je obzvláště důležité, aby Komise 
prováděla náležité konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami včetně, malých 
a středních podniků, ekologických 
a spotřebitelských organizací a odborů Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Aby se zajistily jednotné podmínky 
uplatňování této směrnice, pokud jde 
o postupy zasílání a zveřejňování údajů 
uvedených v příloze IX a postupy 
navrhování a zasílání oznámení, standardní 
formuláře pro zveřejňování oznámení, 
jakož i postupu a norem pro posílání zpráv 
a společné šablony, která bude používána 
orgány dohledu k navrhování zprávy 
o provádění a statistické zprávy, je třeba, 
aby byly prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 

(64) Aby se zajistily jednotné podmínky 
uplatňování této směrnice, pokud jde 
o postupy zasílání a zveřejňování údajů 
uvedených v příloze IX a postupy 
navrhování a zasílání oznámení, standardní 
formuláře pro zveřejňování oznámení, 
jakož i postupu a norem pro posílání zpráv, 
je třeba, aby byly prováděcí pravomoci 
svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
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se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí35. Pro přijetí těchto prováděcích 
aktů, které nebudou mít dopad ani 
z finančního hlediska, ani ohledně povahy 
a rozsahu povinností vyplývajících z této 
směrnice, by měl být použit poradní 
postup. Naproti tomu jsou tyto akty 
charakterizovány pouze administrativním 
účelem a slouží k usnadnění používání 
pravidel stanovených v této směrnici. 
Kromě toho je třeba za podmínek 
zajišťujících jednotné podmínky 
uplatňování tohoto ustanovení přijmout 
rozhodnutí, jimiž se určí, zdali bude 
dotčená činnost přímo vystavena 
hospodářské soutěži na trzích s volným 
přístupem. Proto je třeba Komisi svěřit také 
prováděcí pravomoci ohledně podrobných 
ustanovení pro uplatňování postupu podle 
článku 28 pro určení, zdali je článek 27 
použitelný stejně jako samotná rozhodnutí. 
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Pro přijetí těchto 
prováděcích aktů by se měl použít poradní 
postup.

pravomocí35. Pro přijetí těchto prováděcích 
aktů, které nebudou mít dopad ani 
z finančního hlediska, ani ohledně povahy 
a rozsahu povinností vyplývajících z této 
směrnice, by měl být použit poradní 
postup. Naproti tomu jsou tyto akty 
charakterizovány pouze administrativním 
účelem a slouží k usnadnění používání 
pravidel stanovených v této směrnici. 
Kromě toho je třeba za podmínek 
zajišťujících jednotné podmínky 
uplatňování tohoto ustanovení přijmout 
rozhodnutí, jimiž se určí, zdali bude 
dotčená činnost přímo vystavena 
hospodářské soutěži na trzích s volným 
přístupem. Proto je třeba Komisi svěřit také 
prováděcí pravomoci ohledně podrobných 
ustanovení pro uplatňování postupu podle 
článku 28 pro určení, zdali je článek 27 
použitelný stejně jako samotná rozhodnutí. 
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Pro přijetí těchto 
prováděcích aktů by se měl použít poradní 
postup.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 
získávání stavebních prací, dodávek nebo 

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup stavebních prací, 
dodávek nebo služeb prostřednictvím 
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služeb jedním či více zadavateli od 
hospodářských subjektů vybraných těmito 
zadavateli, za předpokladu, že stavební 
práce, dodávky nebo služby jsou určeny 
k výkonu některé z činností uvedených 
v článcích 5 až 11.

veřejných zakázek jedním či více 
zadavateli od hospodářských subjektů 
vybraných těmito zadavateli, za 
předpokladu, že stavební práce, dodávky 
nebo služby jsou určeny k výkonu některé 
z činností uvedených v článcích 5 až 11.
Tato směrnice se proto nevztahuje na 
zakázky, které nemají vztah k veřejným 
službám.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o zadávání veřejných zakázek se vztahuje pouze na „zadávání veřejných zakázek“ 
včetně leasingu a nájmu. Podle rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) práce, dodávky 
a služby, které nejsou určeny pro veřejné účely a nejsou přímo ku prospěchu veřejného 
zadavatele, právním předpisům v oblasti zadávání veřejných zakázek (C-451/08) nepodléhají.

Pozměňovací návrh 233
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 
získávání stavebních prací, dodávek nebo 
služeb jedním či více zadavateli od 
hospodářských subjektů vybraných těmito 
zadavateli, za předpokladu, že stavební 
práce, dodávky nebo služby jsou určeny 
k výkonu některé z činností uvedených 
v článcích 5 až 11.

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup stavebních prací, 
dodávek nebo služeb v kontextu zadávání 
veřejných zakázek jedním či více 
zadavateli od hospodářských subjektů 
vybraných těmito zadavateli, za 
předpokladu, že stavební práce, dodávky 
nebo služby jsou určeny k výkonu některé 
z činností uvedených v článcích 5 až 11.

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 
získávání stavebních prací, dodávek nebo 
služeb jedním či více zadavateli od 
hospodářských subjektů vybraných těmito 
zadavateli, za předpokladu, že stavební 
práce, dodávky nebo služby jsou určeny 
k výkonu některé z činností uvedených 
v článcích 5 až 11.

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup stavebních prací, 
dodávek nebo služeb prostřednictvím 
veřejných zakázek jedním či více 
zadavateli od hospodářských subjektů 
vybraných těmito zadavateli, za 
předpokladu, že stavební práce, dodávky 
nebo služby jsou určeny k výkonu některé 
z činností uvedených v článcích 5 až 11.

Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je získávání stavebních prací, 
dodávek nebo služeb prostřednictvím 
veřejných zakázek jedním či více 
zadavateli od hospodářských subjektů 
vybraných těmito zadavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 
získávání stavebních prací, dodávek nebo 
služeb jedním či více zadavateli od 
hospodářských subjektů vybraných těmito 
zadavateli, za předpokladu, že stavební 
práce, dodávky nebo služby jsou určeny 
k výkonu některé z činností uvedených 
v článcích 5 až 11.

2. Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 
získávání stavebních prací, dodávek nebo 
služeb ve smyslu této směrnice jedním či 
více veřejnými zadavateli od 
hospodářských subjektů vybraných těmito
veřejnými zadavateli bez ohledu na to, zda
stavební práce, dodávky nebo služby mají 
sloužit veřejnému účelu, či nikoli.

Or. de

Pozměňovací návrh 236
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve smyslu této směrnice představuje 
soubor stavebních prací, dodávek a/nebo 
služeb, i když jsou pořízeny 
prostřednictvím různých smluv, jednu 
zakázku v případě, že smlouvy jsou 
součástí jednoho projektu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto vymezení je příliš obecné a příliš vágní.

Pozměňovací návrh 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve smyslu této směrnice představuje 
soubor stavebních prací, dodávek a/nebo 
služeb, i když jsou pořízeny 
prostřednictvím různých smluv, jednu 
zakázku v případě, že smlouvy jsou 
součástí jednoho projektu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto vymezení je příliš obecné a příliš vágní.

Pozměňovací návrh 238
Cornelis de Jong

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

Ve smyslu této směrnice představuje 
soubor stavebních prací, dodávek a/nebo 
služeb, i když jsou pořízeny 
prostřednictvím různých smluv, jednu 
zakázku v případě, že smlouvy jsou 
součástí jednoho projektu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve smyslu této směrnice představuje 
soubor stavebních prací, dodávek a/nebo 
služeb, i když jsou pořízeny 
prostřednictvím různých smluv, jednu 
zakázku v případě, že smlouvy jsou 
součástí jednoho projektu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve smyslu této směrnice představuje 
soubor stavebních prací, dodávek a/nebo
služeb, i když jsou pořízeny
prostřednictvím různých smluv, jednu 
zakázku v případě, že smlouvy jsou 
součástí jednoho projektu.

Ve smyslu této směrnice představuje 
soubor stavebních prací, dodávek nebo
služeb, které mají z hlediska svých 
hospodářských a technických funkcí 
jednotný charakter, i když jsou zakoupeny
prostřednictvím různých smluv, jednu 
zakázku ve smyslu této směrnice v případě, 
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že smlouvy jsou součástí jednoho projektu.

Or. en

Odůvodnění

Smyslem tohoto ustanovení v návrhu Komise je zamezit tomu, aby se uměle dělily zakázky 
a tím obcházela pravidla pro zadávání zakázek EU prostřednictvím. Formulace je však příliš 
široká, například vezmeme-li v úvahu stavební práce a architektonické plánování. Proto 
navrhujeme jiné znění, které se opírá o bod 41 nedávného rozsudku ESD C-574/10.

Pozměňovací návrh 241
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Služby, na které se vztahují 
ustanovení této směrnice, jsou uvedeny 
v příloze XVIIa části A. Články 84 až 86 
této směrnice se vztahují na smlouvy na 
specifické služby uvedené v příloze XVIIb 
části B.

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Touto směrnicí není dotčeno pracovní 
právo, tzn. žádná právní nebo smluvní 
ustanovení týkající se podmínek 
zaměstnání, pracovních podmínek včetně 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 
a vztahu mezi zaměstnavatelem 
a pracovníkem, která členské státy 
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používají v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a s právem 
Společenství. Touto směrnicí nejsou 
dotčeny právní předpisy členských států 
týkající se sociálního zabezpečení.

Or. de

Pozměňovací návrh 243
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Touto směrnicí není dotčeno uplatňování 
základních práv uznávaných členskými 
státy a právem Unie. Rovněž není dotčeno 
právo sjednávat, uzavírat a uplatňovat 
kolektivní smlouvy a právo na protestní 
akce podle vnitrostátních právních 
předpisů a postupů, které jsou v souladu 
s právem Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 244
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1c
Touto směrnicí není dotčena svoboda 
členských států stanovit v souladu 
s právem Unie, co považují za služby 
obecného hospodářského zájmu, jakým 
způsobem by tyto služby měly být 
organizovány a financovány, v souladu 



PE492.861v02-00 90/188 AM\911613CS.doc

CS

s pravidly pro státní podpory, a jakým 
zvláštním povinnostem by měly podléhat.

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „veřejnoprávním subjektem“ se rozumí 
jakýkoli subjekt, jenž má všechny 
následující charakteristiky:

(4) „veřejnoprávním subjektem“ se rozumí 
jakýkoliv subjekt:

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách, usiluje o dosažení zisku 
a nese ztráty plynoucí z výkonu své 
činnosti, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu,

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu;

Or. en

Odůvodnění

Návrat k současné definici obsažené v čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/17/ES. Tato 
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definice je schválena a zamezí právní nejistotě.

Pozměňovací návrh 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách, usiluje o dosažení zisku 
a nese ztráty plynoucí z výkonu své 
činnosti, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu,

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění a zjednodušení definice veřejnoprávního subjektu.

Pozměňovací návrh 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách, usiluje o dosažení zisku 
a nese ztráty plynoucí z výkonu své 
činnosti, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách, účastní se hospodářské 
činnosti tím, že nabízí na trhu zboží 
a služby, usiluje o dosažení zisku a nese 
ztráty plynoucí z výkonu své činnosti, 
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zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu,

nepovažuje za subjekt, jehož účelem je 
uspokojování potřeb obecného zájmu, 
který nemá průmyslovou nebo obchodní 
povahu,

Or. en

Odůvodnění

Současné znění tohoto ustanovení by vedlo k právní nejistotě, neboť obsahují příliš vágní 
pojmy. Mohlo by vést k velmi odlišným výkladům a k rozsáhlým právním sporům. 
Pozměňovací návrh namísto toho používá definice ekonomické činnosti, kterou Komise uvádí 
ve svém sdělení o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací 
platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. C 8, 
11.1.2012, s. 4), a je v souladu s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora.

Pozměňovací návrh 249
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách, usiluje o dosažení zisku a 
nese ztráty plynoucí z výkonu své činnosti, 
nepovažuje za subjekt, jehož účelem je 
uspokojování potřeb obecného zájmu, 
který nemá průmyslovou nebo obchodní 
povahu,

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách a účastní se hospodářské 
činnosti tím, že nabízí na trhu zboží 
a služby, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu;

Or. en

Odůvodnění

Současné znění tohoto ustanovení by vedlo k právní nejistotě, neboť obsahují příliš vágní 
pojmy. Mohlo by vést k velmi odlišným výkladům a k rozsáhlým právním sporům. 
Pozměňovací návrh namísto toho používá definice ekonomické činnosti, kterou Komise uvádí 
ve svém sdělení o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací 
platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. C 8, 
11.1.2012, s. 4), a je v souladu s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora.
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Pozměňovací návrh 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách, usiluje o dosažení zisku 
a nese ztráty plynoucí z výkonu své 
činnosti, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu,

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách a účastní se hospodářské 
činnosti tím, že nabízí na trhu zboží 
a služby, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu;

Or. it

Pozměňovací návrh 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách, usiluje o dosažení zisku 
a nese ztráty plynoucí z výkonu své 
činnosti, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo
obchodní povahu,

a) je založen za zvláštním účelem nebo má 
jako zvláštní účel uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou 
nebo obchodní povahu; za tímto účelem se 
subjekt, který působí v normálních tržních 
podmínkách a účastní se hospodářské 
činnosti tím, že nabízí na trhu zboží 
a služby, nepovažuje za subjekt, jehož 
účelem je uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu;

Or. en
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Odůvodnění

Současné znění tohoto ustanovení by vedlo k právní nejistotě, neboť obsahují příliš vágní 
pojmy. Mohlo by vést k velmi odlišným výkladům a k rozsáhlým právním sporům. 
Pozměňovací návrh namísto toho používá definice ekonomické činnosti, kterou Komise uvádí 
ve svém sdělení o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací 
platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. C 8, 
11.1.2012, s. 4), a je v souladu s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora.

Pozměňovací návrh 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) má právní subjektivitu, netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je financován převážně státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty nebo 
podléhá řídicímu dohledu těchto subjektů 
nebo je v jeho správním, řídícím nebo 
dozorčím orgánu více než polovina členů 
jmenována státem, regionálními nebo 
místními orgány nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty;

c) splňuje alespoň jednu z těchto 
podmínek:

i) většina financování pochází od státních, 
regionálních nebo místních orgánů nebo 
jiných veřejnoprávních subjektů,

ii) většina členů jeho správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu je jmenována 
státními, regionálními nebo místními 
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orgány nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty,

iii) rozhodnutí podléhají kontrole ze 
strany státních, regionálních nebo 
místních orgánů nebo jiných 
veřejnoprávních subjektů,

Or. en

Odůvodnění

Vyjasňuje se rozsah působnosti směrnice, tj. na jaké typy organizací se směrnice vztahuje.

Pozměňovací návrh 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je financován převážně státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty nebo 
podléhá řídicímu dohledu těchto subjektů 
nebo je v jeho správním, řídícím nebo 
dozorčím orgánu více než polovina členů 
jmenována státem, regionálními nebo 
místními orgány nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty;

c) je financován převážně státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty nebo 
podléhá řídicímu dohledu těchto subjektů 
nebo je v jeho správním, řídícím nebo 
dozorčím orgánu více než polovina členů 
jmenována státem, regionálními nebo 
místními orgány nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty; pro účely této 
směrnice nezahrnuje definice „veřejný 
subjekt“ společnosti, které jsou kótovány 
na burze, nebo společnosti, které přímo 
nebo nepřímo ovládají nebo s nimiž jsou 
přímo nebo nepřímo spojeny;

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) stavba nebo realizace stavby 
libovolným způsobem, který odpovídá 
požadavkům stanoveným zadavatelem. 
„Stavbou“ se rozumí výsledek souboru 
pozemních nebo inženýrských stavebních 
prací, který je sám o sobě dostatečný 
k plnění hospodářské nebo technické 
funkce;

Or. en

Odůvodnění

Definice ze směrnice 2004/17/ES byla schválena a funguje dobře.

Pozměňovací návrh 256
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provedení, nebo projekt i provedení 
stavby,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) realizace stavby libovolným způsobem, 
který odpovídá požadavkům stanoveným 
zadavatelem, jenž má rozhodující vliv na 
druh nebo projekt stavby;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „zakázkami na dodávky“ se rozumějí 
zakázky, jejichž předmětem je koupě 
výrobků, koupě výrobků na splátky, 
leasing výrobků nebo jejich nájem, 
s možností následné koupě nebo bez ní.
Zakázka na dodávku může jako vedlejší 
předmět zahrnovat umísťovací a instalační 
práce.

(10) „zakázkami na dodávky“ se rozumějí 
zakázky, jejichž předmětem je koupě 
výrobků, koupě výrobků na splátky, 
leasing výrobků nebo jejich nájem, 
s možností následné koupě nebo bez ní, 
a to i přes prostředníka. Zakázka na 
dodávku může jako vedlejší předmět 
zahrnovat umísťovací a instalační práce.

Or. it

Pozměňovací návrh 259
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
nebo zadavatel nebo skupina těchto osob
a/nebo zadavatelů, která na trhu nabízí 
provedení stavebních prací a/nebo staveb, 
dodání produktů nebo poskytování služeb;

(12) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba
soukromá i veřejná nebo skupina těchto 
osob, která na trhu nabízí provedení 
stavebních prací a/nebo staveb, dodání
výrobků nebo poskytování služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „zadávací dokumentací“ se rozumějí 
všechny dokumenty vypracované 
zadavatelem nebo na něž zadavatel 
odkazuje, aby popsal či určil prvky 
zakázky nebo řízení, mezi něž patří 
oznámení o zakázce, oznámení 
předběžných informací nebo oznámení 
o existenci systému kvalifikace, pokud se 
používají jako výzva k účasti v soutěži, 
technické specifikace, navrhované smluvní 
podmínky, formát dokumentů 
předkládaných zájemci a uchazeči, 
informace o obecných povinnostech 
a jakékoli další dokumenty;

netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, užívání 
a údržbu, po celou dobu existence výrobku 
nebo stavby nebo poskytování služby, od 
získání surovin nebo vytvoření zdrojů po 
odstranění, likvidaci a ukončení;

(22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výzkum, vývoj, výrobu, 
přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu 
existence výrobku nebo stavby nebo 
poskytování služby, od získání surovin 
nebo vytvoření zdrojů po odstranění, 
likvidaci a ukončení;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, užívání 
a údržbu, po celou dobu existence 
výrobku nebo stavby nebo poskytování
služby, od získání surovin nebo vytvoření 
zdrojů po odstranění, likvidaci a 
ukončení;

(22) „životním cyklem“ se rozumí peněžní 
vyčíslení veškerých nákladů spojený 
s veřejnou zakázkou, pokud je to možné, 
včetně nákladů na údržbu na efektivitu 
nákladů (včetně energie), nákladů na 
recyklaci na konci životního cyklu 
a náklady spojené se sociálními dopady, 
pokud tyto náklady souvisí s plněním 
zakázky. Do peněžního vyjádření 
životního cyklu lze rovněž zahrnout 
efektivní návrhy, plánování a používání 
elektronických prostředků. Pro účely 
veřejných zakázek začíná životní cyklus od 
okamžiku nákupu do konce životnosti 
produktu, dodávky nebo služby
a představuje nedílnou součást výpočtu 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli veřejní zadavatelé jsou v zájmu daňového poplatníka zodpovědní za to, aby byl volbou 
konkrétního řešení v rámci zadávání veřejných zakázek zajištěn co nejlepší poměr kvality 
a ceny a aby to v dlouhodobém horizontu neznamenalo vyšší náklady pro společnost nebo 
životní prostředí, musí tato zodpovědnost začínat v okamžiku nákupu. Veřejní zadavatelé 
nemohou zodpovídat rozhodnutí soukromých podniků, která mají negativní environmentální 
nebo sociální dopady.

Pozměňovací návrh 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, užívání 
a údržbu, po celou dobu existence výrobku 

(22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výzkum, vývoj, výrobu, 
přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu 
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nebo stavby nebo poskytování služby, od 
získání surovin nebo vytvoření zdrojů po 
odstranění, likvidaci a ukončení;

existence výrobku nebo stavby nebo 
poskytování služby za předpokladu, že 
údaje související s těmito fázemi jsou 
měřitelné a smysluplně srovnatelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, užívání 
a údržbu, po celou dobu existence
výrobku nebo stavby nebo poskytování 
služby, od získání surovin nebo vytvoření 
zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení;

(22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze 
výrobku nebo stavby nebo poskytování 
služby, od získání po užívání, údržbu,
odstranění, likvidaci a ukončení;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) „standardizovanými produkty“ se 
rozumí produkty, které se svým složením 
nebo vlastnostmi navzájem výrazně neliší.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „koncesí na služby“ se rozumí 
smlouva stejného druhu jako zakázka na 
služby s tou výjimkou, že protiplnění za 
poskytnutí služeb spočívá buď pouze 
v právu využívat služby, nebo v tomto 
právu společně s platbou.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „nezahrnutými dodávkami nebo 
službami“ se rozumí produkt nebo služba 
pocházející ze země, s níž Unie neuzavřela 
žádnou mezinárodní dohodu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, jež zahrnuje 
závazky, pokud jde o přístup na trh, nebo 
produkt nebo služba pocházející ze země, 
s níž Unie takovou dohodu uzavřela, ale 
nepodléhající ustanovením příslušné 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) „nezahrnutými produkty, pracemi, 
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dodávkami a službami“ se rozumí 
produkty, práce, dodávky a služby 
pocházející ze země, s níž Unie neuzavřela 
žádnou mezinárodní dohodu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, jež zahrnuje 
závazky, pokud jde o přístup na trh, nebo 
produkt nebo služba pocházející ze země, 
s níž Unie takovou dohodu uzavřela, ale 
nepodléhající ustanovením příslušné 
dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jedna z činností, na které je 
zakázka určena, spadá do oblasti 
působnosti této směrnice a další do oblasti 
působnosti výše zmíněné směrnice 
[2004/18/ES] a pokud je objektivně 
nemožné určit, na kterou činnost je 
zakázka především určena, zadává se 
zakázka v souladu s výše zmíněnou 
směrnicí [2004/18/ES].

3. Pokud jedna z činností, na které je 
zakázka určena, spadá do oblasti 
působnosti této směrnice a další do oblasti 
působnosti výše zmíněné směrnice 
[2004/18/ES] a pokud je objektivně 
nemožné určit, na kterou činnost je 
zakázka především určena, o použitelnosti 
této směrnice se rozhodne na základě 
hlavního předmětu zakázky.

Or. es

Pozměňovací návrh 270
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Práva, která jsou udělena 
prostřednictvím řízení, které má 
odpovídající publicitu a kde se udělení 

2. Práva, která jsou udělena 
prostřednictvím nabídkového řízení, které 
má odpovídající publicitu a kde se udělení 
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těchto práv zakládá na objektivních 
kritériích, nepředstavují „zvláštní nebo 
výlučná práva“ ve smyslu čl. 2 bodu 6.

těchto práv zakládá na objektivních 
a nediskriminačních zadávacích kritériích, 
nepředstavují „zvláštní nebo výlučná 
práva“ ve smyslu čl. 2 bodu 6.

Or. it

Pozměňovací návrh 271
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zadávací řízení s předchozí výzvou k 
účasti v soutěži v souladu se směrnicí 
[2004/18/ES], [směrnicí ... (koncese)] nebo 
s touto směrnicí;

a) zadávací řízení s předchozí výzvou k 
účasti v soutěži v souladu se směrnicí 
[2004/18/ES], [směrnicí ... (koncese)], 
s touto směrnicí nebo jiná zadávací řízení 
členských států, které přijaly výše uvedené 
směrnice včetně udělování koncesí;

Or. es

Pozměňovací návrh 272
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou veřejnými zadavateli nebo 
veřejnými podniky a vykonávají některou 
z činností uvedených v článcích 5 až 11;

a) jsou veřejnými zadavateli nebo 
veřejnými podniky a vykonávají některou 
z činností uvedených v článcích 5 až 11, 
s výjimkou případů, kdy provádějí svou 
činnost na základě práv udělených podle 
odstavce 2;

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou veřejnými zadavateli nebo 
veřejnými podniky a vykonávají některou 
z činností uvedených v článcích 5 až 11;

a) jsou veřejnými zadavateli nebo 
veřejnými podniky, s výjimkou případů 
uvedených v odstavci 4, a vykonávají 
některou z činností uvedených v článcích 5 
až 11;

Or. it

Pozměňovací návrh 274
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice se nevztahuje na 
veřejné podniky vykonávající činnosti 
uvedené v článcích 5 až 11 na základě 
práv udělených v souladu v odstavcem 2.

Or. it

Pozměňovací návrh 275
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plyn a teplo Plyn, teplo a chlazení 

Or. en
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Odůvodnění

V mnoha státech jsou podniky zajišťující ústřední vytápění a chlazení veřejnými subjekty.

 Podle článku 5 návrhu směrnice o veřejných službách (avšak také v článku 3 platné směrnice 
2004/17/ES) je poskytování tepla činností, která spadá do působnosti směrnice o veřejných 
službách. Není ovšem dosud z právního hlediska jasné, zda to zahrnuje rovněž chlazení.

Pozměňovací návrh 276
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Co se týče plynu a tepla, vztahuje se tato 
směrnice na následující činnosti:

1. Co se týče plynu, tepla a chlazení, 
vztahuje se tato směrnice na následující 
činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Co se týče plynu a tepla, vztahuje se tato 
směrnice na následující činnosti:

1. Co se týče plynu, tepla a chlazení, 
vztahuje se tato směrnice na následující 
činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí plynu nebo tepla;

a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí plynu, tepla nebo chladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí plynu nebo tepla;

a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí plynu, tepla nebo chladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dodávky plynu nebo tepla do takových 
sítí.

b) dodávky plynu, tepla nebo chladu do 
takových sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Christel Schaldemose
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dodávky plynu nebo tepla do takových 
sítí.

b) dodávky plynu, tepla nebo chladu do 
takových sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dodávka plynu nebo tepla do sítí, které 
poskytují službu veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele, který není veřejným 
zadavatelem, se nepovažuje za činnost ve 
smyslu odstavce 1, pokud jsou splněny 
všechny tyto podmínky:

2. Dodávka plynu, tepla nebo chladu do 
sítí, které poskytují službu veřejnosti 
prostřednictvím zadavatele, který není 
veřejným zadavatelem, se nepovažuje za 
činnost ve smyslu odstavce 1, pokud jsou 
splněny všechny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dodávka plynu nebo tepla do sítí, které 
poskytují službu veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele, který není veřejným 
zadavatelem, se nepovažuje za činnost ve 
smyslu odstavce 1, pokud jsou splněny 
všechny tyto podmínky:

2. Dodávka plynu, tepla nebo chladu do 
sítí, které poskytují službu veřejnosti 
prostřednictvím zadavatele, který není 
veřejným zadavatelem, se nepovažuje za 
činnost ve smyslu odstavce 1, pokud jsou 
splněny všechny tyto podmínky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroba plynu nebo tepla dotčeným 
subjektem je nevyhnutelným důsledkem 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v odstavci 1 nebo v článcích 6 až 
8;

a) výroba plynu, tepla nebo chladu 
dotčeným subjektem je nevyhnutelným 
důsledkem vykonávání jiné činnosti, než 
které jsou uvedeny v odstavci 1 nebo 
v článcích 6 až 8;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroba plynu nebo tepla dotčeným 
subjektem je nevyhnutelným důsledkem 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v odstavci 1 nebo v článcích 6 až 
8;

a) výroba plynu, tepla nebo chladu 
dotčeným subjektem je nevyhnutelným 
důsledkem vykonávání jiné činnosti, než 
které jsou uvedeny v odstavci 1 nebo 
v článcích 6 až 8;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Lara Comi

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
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Poštovní služby
Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky, jejichž hlavním cílem umožnit 
veřejným zadavatelům zajistit poskytování 
poštovních a jiných poštovních služeb. 
Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „poštovními službami“ služby 
spočívající ve výběru, třídění, přepravě 
a dodávání poštovních zásilek. Tyto služby 
zahrnují služby spadající do oblasti 
všeobecných služeb i služby mimo oblast 
všeobecných služeb v souladu se směrnicí 
97/67/ES;
b) „jinými službami než poštovními 
službami“ služby poskytované 
v následujících oblastech:
i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);
ii) služby s přidanou hodnotou spojené 
s elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
iii) služby týkající se poštovních zásilek 
neuvedených v čl. 10 odst. 2, jako je 
neadresná reklamní pošta;
iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
v) filatelistické služby;
vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
s jinými nepoštovními funkcemi).

Or. it
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Pozměňovací návrh 287
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Poštovní služby
1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti 
související s poskytováním:
a) poštovních služeb;
b) jiných služeb než poštovních, pod 
podmínkou, že jsou takové služby 
poskytovány subjektem, který rovněž 
poskytuje poštovní služby ve smyslu odst. 
2 písm. b), a jestliže pro služby spadající 
do odst. 2 písm. b) nejsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 27 odst. 1.
2. Pro účely této směrnice a aniž je 
dotčena směrnice 97/67/ES, se rozumí:
a) „poštovní zásilkou“ zásilka s adresou 
v konečné podobě, ve které má být 
dodána, bez ohledu na její hmotnost. 
Kromě listovních zásilek jsou to rovněž 
například knihy, katalogy, noviny, 
časopisy a poštovní balíky obsahující zboží 
s obchodní hodnotou či bez obchodní 
hodnoty, bez ohledu na jejich hmotnost;
b) „poštovními službami“ služby 
spočívající ve výběru, třídění, přepravě 
a dodávání poštovních zásilek. Tyto služby 
zahrnují služby spadající do oblasti 
všeobecných služeb i služby mimo oblast 
všeobecných služeb v souladu se směrnicí 
97/67/ES;
c) „jinými službami než poštovními 
službami“ služby poskytované 
v následujících oblastech:
i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);
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ii) služby s přidanou hodnotou spojené 
s elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
iii) služby týkající se poštovních zásilek 
nezahrnutých v písmenu a), jako je 
neadresná reklamní pošta;
iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
v) filatelistické služby;
vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
s jinými nepoštovními funkcemi).

Or. it

Odůvodnění

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition.

Pozměňovací návrh 288
Lara Comi

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
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Poštovní služby
1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti 
související s poskytováním:
a) poštovních služeb;
b) jiných služeb než poštovních, pod 
podmínkou, že jsou takové služby 
poskytovány subjektem, který rovněž 
poskytuje poštovní služby ve smyslu odst. 
2 písm. b), a jestliže pro služby spadající 
do odst. 2 písm. b) nejsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 27 odst. 1.
2. Pro účely této směrnice a aniž je 
dotčena směrnice 97/67/ES, se rozumí:
a) „poštovní zásilkou“ zásilka s adresou 
v konečné podobě, ve které má být 
dodána, bez ohledu na její hmotnost. 
Kromě listovních zásilek jsou to rovněž 
například knihy, katalogy, noviny, 
časopisy a poštovní balíky obsahující zboží 
s obchodní hodnotou či bez obchodní 
hodnoty, bez ohledu na jejich hmotnost;
b) „poštovními službami“ služby 
spočívající ve výběru, třídění, přepravě 
a dodávání poštovních zásilek. Tyto služby 
zahrnují služby spadající do oblasti 
všeobecných služeb i služby mimo oblast 
všeobecných služeb v souladu se směrnicí 
97/67/ES;
c) „jinými službami než poštovními 
službami“ služby poskytované 
v následujících oblastech:
i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);
ii) služby s přidanou hodnotou spojené 
s elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
iii) služby týkající se poštovních zásilek 
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nezahrnutých v písmenu a), jako je 
neadresná reklamní pošta;
iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
v) filatelistické služby;
vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
s jinými nepoštovními funkcemi).

Or. it

Pozměňovací návrh 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Poštovní služby
1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti 
související s poskytováním:
a) poštovních služeb;
b) jiných služeb než poštovních, pod 
podmínkou, že jsou takové služby 
poskytovány subjektem, který rovněž 
poskytuje poštovní služby ve smyslu odst. 
2 písm. b), a jestliže pro služby spadající 
do odst. 2 písm. b) nejsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 27 odst. 1.
2. Pro účely této směrnice a aniž je 
dotčena směrnice 97/67/ES, se rozumí:
a) „poštovní zásilkou“ zásilka s adresou 
v konečné podobě, ve které má být 
dodána, bez ohledu na její hmotnost. 
Kromě listovních zásilek jsou to rovněž 
například knihy, katalogy, noviny, 
časopisy a poštovní balíky obsahující zboží 
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s obchodní hodnotou či bez obchodní 
hodnoty, bez ohledu na jejich hmotnost;
b) „poštovními službami“ služby 
spočívající ve výběru, třídění, přepravě 
a dodávání poštovních zásilek. Tyto služby 
zahrnují služby spadající do oblasti 
všeobecných služeb i služby mimo oblast 
všeobecných služeb v souladu se směrnicí 
97/67/ES;
c) „jinými službami než poštovními 
službami“ služby poskytované 
v následujících oblastech:
i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);
ii) služby s přidanou hodnotou spojené 
s elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
iii) služby týkající se poštovních zásilek 
nezahrnutých v písmenu a), jako je 
neadresná reklamní pošta;
iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
v) filatelistické služby;
vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
s jinými nepoštovními funkcemi).

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k procesu liberalizace v poštovním odvětví, zavedení úplné sektorové regulace 
a rozvoji trhu již není třeba, aby byl nákup ze strany subjektů působících v poštovním odvětví 
regulován. Nyní je vhodná doba k tomu, aby byly poštovní služby a tím více i „jiné než 
poštovní služby“ vyňaty z působnosti této směrnice a aby se všechny subjekty působící v tomto 
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odvětví mohly rozhodovat výhradně podle ekonomických kritérií.

Pozměňovací návrh 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Poštovní služby
1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti 
související s poskytováním: 
a) poštovních služeb;
b) jiných služeb než poštovních, pod 
podmínkou, že jsou takové služby 
poskytovány subjektem, který rovněž 
poskytuje poštovní služby ve smyslu odst. 
2 písm. b), a jestliže pro služby spadající 
do odst. 2 písm. b) nejsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 27 odst. 1.
2. Pro účely této směrnice a aniž je 
dotčena směrnice 97/67/ES, se rozumí:
a) „poštovní zásilkou“ zásilka s adresou 
v konečné podobě, ve které má být 
dodána, bez ohledu na její hmotnost. 
Kromě listovních zásilek jsou to rovněž 
například knihy, katalogy, noviny, 
časopisy a poštovní balíky obsahující zboží 
s obchodní hodnotou či bez obchodní 
hodnoty, bez ohledu na jejich hmotnost;
b) „poštovními službami“ služby 
spočívající ve výběru, třídění, přepravě 
a dodávání poštovních zásilek. Tyto služby 
zahrnují služby spadající do oblasti 
všeobecných služeb i služby mimo oblast 
všeobecných služeb v souladu se směrnicí 
97/67/ES;
c) „jinými službami než poštovními 
službami“ služby poskytované 
v následujících oblastech:
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i) služby řízení doručovacích služeb (jak 
služby předcházející odeslání, tak 
následující po odeslání, včetně služeb 
„mailroom management“);
ii) služby s přidanou hodnotou spojené 
s elektronickou poštou a plně uskutečněné 
elektronickou cestou (včetně 
zabezpečeného přenosu zakódovaných 
dokumentů elektronickou cestou, služby 
správy adres a přenosu doporučené 
elektronické pošty);
iii) služby týkající se poštovních zásilek 
nezahrnutých v písmenu a), jako je 
neadresná reklamní pošta;
iv) finanční služby vymezené v CPV pod 
referenčními čísly 66100000-1 až 
66720000-3 a v čl. 19 písm. c) a zahrnující 
zejména poštovní převody peněz a převody 
z běžných poštovních účtů;
v) filatelistické služby;
vi) logistické služby (služby spojující 
fyzické doručení a/nebo uskladnění 
s jinými nepoštovními funkcemi).

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k procesu liberalizace v poštovním odvětví, zavedení úplné sektorové regulace 
a rozvoji trhu již není třeba, aby byl nákup ze strany subjektů působících v poštovním odvětví 
regulován. Nyní je vhodná doba k tomu, aby byly poštovní služby a tím více i „jiné než 
poštovní služby“ vyňaty z působnosti této směrnice a aby se všechny subjekty působící v tomto 
odvětví mohly rozhodovat výhradně podle ekonomických kritérií.

Pozměňovací návrh 291
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těžba ropy a zemního plynu, průzkum 
nebo těžba uhlí nebo jiných pevných paliv

Těžba a průzkum ropy a zemního plynu, 
uhlí nebo jiných pevných paliv
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Or. en

Pozměňovací návrh 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 12 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 400 000 EUR u zakázek na dodávky 
a služby, jakož i veřejné soutěže na určitý 
výkon;

a) 600 000 EUR u zakázek na dodávky 
a služby, jakož i veřejné soutěže na určitý 
výkon;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 12 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 5 000 000 EUR u zakázek na stavební 
práce;

b) 7 500 000 EUR u zakázek na stavební 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 12 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 1 000 000 EUR u zakázek na sociální 
a jiné zvláštní služby uvedené na seznamu 
v příloze XVII.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

V důsledku obnovení rozlišování mezi službami A a B. 

Pozměňovací návrh 295
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 12 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 1 000 000 EUR u zakázek na sociální 
a jiné zvláštní služby uvedené na seznamu 
v příloze XVII.

c) 1 000 000 EUR u zakázek na sociální 
a jiné zvláštní služby uvedené na seznamu 
v příloze XVIIa B.

Or. fr

Pozměňovací návrh 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Návrh směrnice
Čl. 12 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 1 000 000 EUR u zakázek na sociální 
a jiné zvláštní služby uvedené na seznamu 
v příloze XVII.

c) 1 500 000 EUR u zakázek na sociální 
a jiné zvláštní služby uvedené na seznamu 
v příloze XVII.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Zadavatelé mohou zadat zakázky na 
jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li 

vypouští se
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odhadovaná hodnota bez DPH dotčené 
části nižší než 80 000 EUR v případě 
dodávek či služeb nebo 1 milion EUR 
v případě stavebních prací. Souhrnná 
hodnota částí zadaných takto bez použití 
této směrnice však nesmí překročit 20 % 
souhrnné hodnoty všech částí, do nichž 
byly zamýšlené stavební práce, zamýšlené 
nabytí podobných dodávek nebo 
zamýšlený nákup služeb rozděleny.

Or. en

Odůvodnění

Příliš byrokratické..

Pozměňovací návrh 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Zadavatelé mohou zadat zakázky na 
jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná 
hodnota bez DPH dotčené části nižší než 
80 000 EUR v případě dodávek či služeb 
nebo 1 milion EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí zadaných 
takto bez použití této směrnice však nesmí 
překročit 20 % souhrnné hodnoty všech 
částí, do nichž byly zamýšlené stavební 
práce, zamýšlené nabytí podobných 
dodávek nebo zamýšlený nákup služeb 
rozděleny.

9. Zadavatelé mohou zadat zakázky na 
jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná 
hodnota bez DPH dotčené části nižší než 
160 000 EUR v případě dodávek či služeb 
nebo 2 miliony EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí zadaných 
takto bez použití této směrnice však nesmí 
překročit 20 % souhrnné hodnoty všech 
částí, do nichž byly zamýšlené stavební 
práce, zamýšlené nabytí podobných 
dodávek nebo zamýšlený nákup služeb 
rozděleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Zadavatelé mohou zadat zakázky na 
jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná
hodnota bez DPH dotčené části nižší než 
80 000 EUR v případě dodávek či služeb 
nebo 1 milion EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí zadaných 
takto bez použití této směrnice však nesmí 
překročit 20 % souhrnné hodnoty všech 
částí, do nichž byly zamýšlené stavební 
práce, zamýšlené nabytí podobných 
dodávek nebo zamýšlený nákup služeb 
rozděleny.

9. Zadavatelé mohou zadat zakázky na 
jednotlivé části, aniž použijí postupy 
stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná 
hodnota bez DPH dotčené části nižší než 
120 000 EUR v případě dodávek či služeb 
nebo 1 500 000 EUR v případě stavebních 
prací. Souhrnná hodnota částí zadaných 
takto bez použití této směrnice však nesmí 
překročit 30 % souhrnné hodnoty všech 
částí, do nichž byly zamýšlené stavební 
práce, zamýšlené nabytí podobných 
dodávek nebo zamýšlený nákup služeb 
rozděleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Úpravy vztahující se na zakázky na 

veřejné služby
Zakázky, jejichž předmětem jsou služby 
uvedené v příloze XVIIa části A se 
zadávají v souladu s články 38 až 79.
Zakázky, jejichž předmětem jsou služby 
uvedené v příloze XVIIa části B, se řídí 
výhradně článkem 54 a čl. 64 odst. 1.
Zakázky, jejichž předmětem jsou služby 
uvedené v příloze XVIIa části A 
a v příloze XVIIa části B se zadávají 
v souladu s články 38 až 79, pokud 
hodnota služeb uvedených v příloze XVIIa 
části A je vyšší než hodnota služeb 
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uvedených v příloze XVIIa části B. 
V ostatních případech se zakázky zadávají 
v souladu s článkem 54 a čl. 64 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Obnovení rozlišování mezi službami A a B.

Pozměňovací návrh 301
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatelé sdělí Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu na jejich 
žádost všechny kategorie výrobků nebo 
činností, které považují za vyňaté podle 
odstavce 1. Komise může pro informaci 
pravidelně zveřejňovat v Úředním věstníku 
Evropské unie seznamy kategorií výrobků 
nebo činností, které považuje za takto 
vyňaté. Komise přitom respektuje 
jakékoliv citlivé obchodní aspekty, na které 
mohou zadavatelé poukázat při poskytnutí 
informací.

2. Zadavatelé sdělí Komisi všechny 
kategorie výrobků nebo činností, které 
považují za vyňaté podle odstavce 1. 
Komise může pro informaci pravidelně 
zveřejňovat v Úředním věstníku Evropské 
unie seznamy kategorií výrobků nebo 
činností, které považuje za takto vyňaté. 
Komise přitom respektuje jakékoliv citlivé 
obchodní aspekty, na které mohou 
zadavatelé poukázat při poskytnutí 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se nevztahuje na zakázky, 
které zadavatelé zadávají za jiným účelem, 
než je vykonávání jejich činností

1. Tato směrnice se nevztahuje na zakázky 
spojené s činnostmi poskytování veřejných 
služeb, které zadavatelé zadávají za jiným 
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uvedených v článcích 5 až 11, nebo za 
účelem vykonávání takových činností ve 
třetí zemi za podmínek, které nezahrnují 
fyzické využívání sítě nebo geografické 
oblasti v rámci Unie, a rovněž se 
nevztahuje na veřejné soutěže na určitý 
výkon organizované za těmito účely.

účelem, než je vykonávání jejich činností 
uvedených v článcích 5 až 11, a nebo za 
účelem vykonávání takových činností ve 
třetí zemi za podmínek, které nezahrnují 
fyzické využívání sítě nebo geografické 
oblasti v rámci Unie, a rovněž se 
nevztahuje na veřejné soutěže na určitý 
výkon organizované za těmito účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatelé sdělí Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu na jejich 
žádost všechny činnosti, které považují za 
vyňaté podle odstavce 1. Komise může pro 
informaci pravidelně zveřejňovat 
v Úředním věstníku Evropské unie 
seznamy kategorií činností, které považuje 
za takto vyňaté. Komise přitom respektuje 
jakékoliv citlivé obchodní aspekty, na které 
mohou zadavatelé poukázat při poskytnutí 
informací.

2. Zadavatelé sdělí Komisi na její žádost
všechny činnosti, které považují za vyňaté 
podle odstavce 1. Komise může pro 
informaci pravidelně zveřejňovat 
v Úředním věstníku Evropské unie 
seznamy kategorií činností, které považuje 
za takto vyňaté. Komise přitom respektuje 
jakékoliv citlivé obchodní aspekty, na které 
mohou zadavatelé poukázat při poskytnutí 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatelé sdělí Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu na jejich 
žádost všechny činnosti, které považují za 

2. Zadavatelé sdělí Komisi na její žádost 
všechny činnosti, které považují za vyňaté 
podle odstavce 1. Komise může pro 
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vyňaté podle odstavce 1. Komise může pro 
informaci pravidelně zveřejňovat 
v Úředním věstníku Evropské unie 
seznamy kategorií činností, které považuje 
za takto vyňaté. Komise přitom respektuje 
jakékoliv citlivé obchodní aspekty, na které 
mohou zadavatelé poukázat při poskytnutí 
informací.

informaci pravidelně zveřejňovat 
v Úředním věstníku Evropské unie 
seznamy kategorií činností, které považuje 
za takto vyňaté. Komise přitom respektuje 
jakékoliv citlivé obchodní aspekty, na které 
mohou zadavatelé poukázat při poskytnutí 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodčích a smírčích služeb; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodčích a smírčích služeb; b) rozhodčích a smírčích služeb 
a kterýchkoli z níže uvedených právních 
služeb: 
i) zastupování klienta v soudním řízení 
advokátem ve smyslu článku 1 směrnice 
77/249/EHS;

ii) služeb ověřování listin, které musí 
provádět notáři; 
iii) právních služeb, které poskytují 
správci nebo jiné soudem jmenované 
osoby v dotčeném členském státě; 



PE492.861v02-00 124/188 AM\911613CS.doc

CS

iv) jiných právních služeb, které jsou 
v dotčeném členském státě spojeny 
s výkonem úřední moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodčích a smírčích služeb; b) rozhodčích a smírčích služeb a služeb 
advokátů ve formě právního zastupování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 308
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodčích a smírčích služeb; b) právních, rozhodčích a smírčích služeb;

Or. it

Pozměňovací návrh 309
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodčích a smírčích služeb; b) rozhodčích a smírčích služeb, právních 
a notářských služeb;
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Or. de

Pozměňovací návrh 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodčích a smírčích služeb; b) rozhodčích a smírčích služeb nebo 
činností veřejného úředníka, který má 
povinnost být nezávislý a nestranný;

Or. pl

Pozměňovací návrh 311
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) civilní ochrany, ochrany před 
přírodními pohromami a každodenní 
prevence rizik; 

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) právních služeb;

Or. it
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Pozměňovací návrh 313
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) smluv udělovaných na základě 
zvláštních nebo výlučných práv v souladu 
se Smlouvami;

Or. de

Pozměňovací návrh 314
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES a operací provedených pomocí 
Evropského nástroje finanční stability;

c) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES3, služeb centrální banky či 
transakcí veřejných zadavatelů, které mají 
za cíl peněžní či kapitálový zisk, a služeb 
centrálních bank a operací prováděných 
pomocí Evropského nástroje finanční 
stability nebo transakcí prováděných 
veřejným zadavatelem s cílem získat 
peníze nebo kapitál;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Peter Simon
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES a operací provedených pomocí 
Evropského nástroje finanční stability;

c) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES3, služeb centrální banky či 
transakcí veřejných zadavatelů, které mají 
za cíl peněžní či kapitálový zisk, a služeb 
centrálních bank, operací prováděných 
pomocí Evropského nástroje finanční 
stability nebo transakcí, které veřejnému 
zadavateli umožní získat peníze nebo 
kapitál;

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES a operací provedených pomocí 
Evropského nástroje finanční stability;

c) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES3, služeb centrální banky či 
transakcí veřejných zadavatelů, které mají 
za cíl peněžní či kapitálový zisk, a služeb 
centrálních bank, transakcí, které 
veřejnému zadavateli umožní získat peníze 
nebo kapitál a operací prováděných 
pomocí Evropského nástroje finanční 
stability;

Or. de
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Pozměňovací návrh 317
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES a operací provedených pomocí 
Evropského nástroje finanční stability;

c) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES3, služeb centrální banky či 
transakcí veřejných zadavatelů, které mají 
za cíl peněžní či kapitálový zisk, a služeb 
centrálních bank, transakcí, které 
veřejnému zadavateli umožní získat peníze 
nebo kapitál a operací prováděných 
pomocí Evropského nástroje finanční 
stability;

Or. de

Odůvodnění

Pokud by byla stanovena povinnost pořádat soutěžní řízení na úvěry veřejných orgánů, byly 
by postupy veřejného financování obtížně praktikovatelné a nákladnější. Výjimka pro finanční 
služby by se proto měla rovněž vztahovat na investice a transakce, které mají veřejným 
zadavatelům umožnit získávat peníze nebo kapitál.

Pozměňovací návrh 318
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) transakcí, které veřejným orgánům 
umožní získat peníze nebo kapitál,
provádět investice nebo financovat 
veřejné zakázky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 319
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pracovních smluv; d) pracovních smluv včetně vysílání 
dočasných zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pracovních smluv; d) pracovních smluv a mandatorních 
ustanovení o sociální ochraně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 321
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) civilní ochrany, připravenosti na 
krizové situace a lékařské záchranné 
služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zakázek na vysílací čas, které jsou 
zadány vysílacím společnostem. g)

f) zakázek na přenos a distribuci 
mediálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zakázek na dodávky zboží nebo 
poskytování služeb, jejichž cena je pevně 
stanovena zákonem a u nichž tedy 
zadávání veřejných zakázek nemá smysl.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) kterýchkoli z níže uvedených právních 
služeb:
i) zastupování klienta v řízení před 
vnitrostátním soudem advokátem ve 
smyslu článku 1 směrnice 77/249/EHS;
ii) služeb ověřování listin, které musí 
provádět notáři;



AM\911613CS.doc 131/188 PE492.861v02-00

CS

iii) právních služeb, které poskytují 
správci nebo jiné soudem jmenované 
osoby v dotčeném členském státě;
iv) jiných právních služeb, které jsou 
v dotčeném členském státě, byť jen 
příležitostně, spojeny s výkonem úřední 
moci.

Or. en

Odůvodnění

Kompromisní řešení, díky němuž nebude nutné obnovovat služby části B. Tento PN zavádí 
více výjimek z působnosti této směrnice, avšak současně zachovává nových článek 
o sociálních a jiných službách, který je rozšířen jako součást téhož postupu s vyšším limitem.

Pozměňovací návrh 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné 
zakázky na služby zadávané veřejným 
zadavatelem jinému veřejnému zadavateli 
nebo sdružení veřejných zadavatelů na 
základě výlučného práva, které jim náleží 
podle vyhlášených právních a správních 
předpisů, které jsou slučitelné se 
Smlouvou o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vysílání uvedené v prvním pododstavci Audiovizuální mediální služby uvedené 
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písm. f) zahrnuje jakékoli přenosy nebo 
distribuci prostřednictvím jakéhokoli 
druhu elektronické sítě.

v prvním pododstavci písm. f) zahrnuje
jakýkoli přenos a šíření prostřednictvím
jakékoli elektronické sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Zakázky na služby zadávané na základě 

výlučných práv
Tato směrnice se nevztahuje na zakázky 
na služby zadané subjektu, který je sám 
veřejným zadavatelem ve smyslu čl. 2 
odst. 1 písm. a) nebo sdružení zadavatelů 
na základě výlučného práva, které jim 
náleží podle vydaných právních nebo 
správních předpisů, které jsou v souladu 
se Smlouvou.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se článek 25 ze stávající směrnice 2004/17/ES. Tento článek je důležitý pro 
provozování služeb obecného hospodářského zájmu, jelikož vyjímá veřejné zakázky, které jsou 
založeny na výlučném právu zakotveném v právních nebo správních předpisech slučitelných 
se Smlouvou. ESD toto pravidlo uplatnil ve věci C-360/96.

Pozměňovací návrh 328
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 19 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19b
Zvláštní režimy pro poskytování služeb 

obecného zájmu
Tato směrnice se nevztahuje na osvědčené 
postupy členských států, které jsou 
založeny výhradně na svobodné volbě 
poskytovatelů služby ze strany uživatele 
(tedy systém poukázek, model svobodného 
výběru, trojstranný vztah) a na zásadě, že 
všem poskytovatelům, kteří jsou schopni 
dostát předem zákonem stanoveným 
podmínkám, je bez ohledu na právní 
formu povoleno poskytovat služby, za 
předpokladu, že se zohlední obecné zásady 
rovného zacházení, transparentnosti 
a nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 c
Koncese na služby

Aniž je dotčeno použití článku 19a, 
nevztahuje se tato směrnice na koncese na 
služby, jak jsou vymezeny v čl. 2 odst. 23a.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Heide Rühle



PE492.861v02-00 134/188 AM\911613CS.doc

CS

Návrh směrnice
Hlava I – kapitola III – oddíl 2 – pododdíl 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní vztahy (ovládané subjekty, 
spolupráce, přidružené podniky a společné 
podniky)

Zvláštní spolupráce (ovládané subjekty, 
spolupráce, přidružené podniky a společné 
podniky)

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Zřizování plně veřejné struktury 
k řízení služeb obecného hospodářského 
zájmu nebo sociálních služeb je výsadou 
veřejných orgánů a spadá do výlučné 
pravomoci členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejný zadavatel ovládá dotyčnou 
právnickou osobou obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky;

a) veřejný zadavatel ovládá dotyčnou 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, tj. má 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby. Pro účely stanovení, zda 
taková kontrola existuje, je možné rovněž 
zohlednit ukazatele jako míra zastoupení 
ve správních, řídících nebo dozorčích 
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orgánech, související podrobnosti 
ve statusu nebo vlastnictví;

Or. fr

Odůvodnění

Upřesnění kritérií, která definují „interní systém“ a odůvodňují vyloučení těchto smluv 
z oblasti působnosti směrnice. Pojem „obdobné ovládání“ je převzat z judikatury Soudního 
dvora EU a posiluje kritérium týkající se ovládání vykonávaného zadavatelem nad ovládanou 
osobou. Pojem „obdobné ovládání“ je rovněž objasněn převzetím prvků nařízení (ES) 
č. 1370/2007 s cílem usnadnit identifikaci případů, kdy je takové ovládání vykonáváno.

Pozměňovací návrh 333
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

b) alespoň 90 % průměrného celkového 
obratu této právnické osoby vzniká na 
základě činností vykonávaných pro 
ovládajícího veřejného zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmž 
veřejným zadavatelem;

Or. fr

Odůvodnění

Upřesnění kritérií, která definují „interní systém“: výraz „90 % činností“ vyjasňuje jeden 
z termínů používaných v judikatuře Soudního dvora EU („většina činností“), ale druhý termín 
ponechává nejasně vymezený, tento návrh proto obsahuje frázi „90 % průměrného celkového 
obratu“.

Pozměňovací návrh 334
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 335
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby na základě smlouvy je vykonáváno 
pro ovládajícího veřejného zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané týmž
veřejným zadavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

b) alespoň 85 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

b) tato právnická osoba působí v zásadě
pro ovládajícího veřejného zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem. Předpokládá se, že 
tato právnická osoba působí v zásadě pro 
ovládajícího veřejného zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem, pokud alespoň 
90 % svých činností podle smlouvy 
vykonává jménem tohoto veřejného 
zadavatele nebo těchto právnických osob;

Or. de

Odůvodnění

Návrh spojuje závěry Soudního dvora formulované v rozhodnutí C-107/98, s ustanovením 
o omezené odpovědnosti („safe harbour“), kdy se předpokládá - pokud není prokázán opak -, 
že se jedná o interní činnost.

Pozměňovací návrh 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 339
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

b) všechny činnosti této právnické osoby 
jsou vykonávány pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

Or. en

Odůvodnění

Výjimka pro interní činnosti by měla být omezena na minimum, aby nedocházelo k narušení 
hospodářské soutěže a byla zajištěna právní jistota. V souladu s pozměňovacími návrhy 
k článku 11 obecné směrnice.

Pozměňovací návrh 340
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno na základě smlouvy 
pro ovládajícího veřejného zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané týmž 
veřejným zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b



AM\911613CS.doc 139/188 PE492.861v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem;

b) podstatná část činností této právnické 
osoby je vykonávána pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně rozlišovat mezi spoluprací v rámci veřejného sektoru a partnerstvími 
veřejného a soukromého sektoru. Ovšem v některých členských státech může být účast 
soukromého sektoru povinností ukládanou zákonem.

Pozměňovací návrh 343
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) pokud není právními předpisy 
členských států stanoveno jinak,
v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.



PE492.861v02-00 140/188 AM\911613CS.doc

CS

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech je účast soukromých subjektů upravena zákonem v důsledku 
historického vývoje a organicky vyvinuvších se struktur. Tyto formy spolupráce by měly být 
možné i nadále, avšak v souladu s judikaturou Soudního dvora by měly být zakázány všechny 
ostatní typy soukromé účasti.

Pozměňovací návrh 344
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) účast soukromého subjektu v ovládané 
právnické osobě nepřekračuje 50 % jejích 
hlasovacích práv.

Or. en

Odůvodnění

Soukromí investoři mohou ovlivnit rozhodování pouze tehdy, mají-li v rozhodovacím orgánu 
ovládané právnické osoby více než 50 % hlasů. Tento PN umožňuje kapitálové investice, které 
nemají vliv na vynětí interního zadávání zakázek a horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 345
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;

Or. es
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Pozměňovací návrh 346
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek smluvených s těmito 
veřejnými zadavateli žádný zisk kromě 
úhrady skutečných nákladů.

Or. es

Pozměňovací návrh 347
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písmeno a) prvního pododstavce je dostatečně jasné a není třeba je opakovat.

Pozměňovací návrh 348
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

netýká se českého znění

Or. de

Pozměňovací návrh 350Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle 

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle 
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i významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

i významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby. Tyto podmínky platí obdobně, 
pokud veřejný zadavatel zadá zakázku 
právnické osobě, kterou ovládá společně s 
jinými veřejnými zadavateli.

Or. de

Pozměňovací návrh 351
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 
prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Objasnění článku. Viz pozměňovací návrh k čl. 21 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh 352
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 

vypouští se
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je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření výjimkou pro interní činnosti by mělo být co nejvíce omezeno. Tato inverzní výjimka 
je nevhodným rozšířením rozhodnutí Soudního dvora v případu Teckal a měla by být proto 
odstraněna.

Pozměňovací návrh 353
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu či subjektům nebo 
jiné právnické osobě ovládané stejným
veřejným zadavatelem, pokud v právnické 
osobě, jíž je veřejná zakázka zadána, nemá 
účast žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 
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zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast
žádný soukromý subjekt.

zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nepřevyšuje
účast soukromého subjektu 50 % 
hlasovacích práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo subjektům 
nebo jiné právnické osobě ovládané týmž 
veřejným zadavatelem, pokud v právnické 
osobě, jíž je veřejná zakázka zadána, nemá 
účast žádný soukromý subjekt.

Or. de

Pozměňovací návrh 356
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je veřejná zakázka zadána, nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem, zadá zakázku svému 
ovládajícímu subjektu nebo subjektům 
nebo jiné právnické osobě ovládané týmž 
veřejným zadavatelem, pokud v právnické 
osobě, jíž je veřejná zakázka zadána, nemá 
účast žádný soukromý subjekt.
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Or. de

Pozměňovací návrh 357
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat zakázku bez použití této 
směrnice právnické osobě, kterou ovládá 
společně s jinými veřejnými zadavateli, 
pokud jsou splněny následující podmínky: 

vypouští se

(a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky; 
(b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;
(c) v ovládané právnické osobě nemá 
účast žádný soukromý subjekt.
Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé ovládají společně 
určitou právnickou osobu, pokud jsou 
splněny následující kumulativní 
podmínky: 
(a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
(b) tito veřejní zadavatelé jsou s to 
společně vyvíjet rozhodující vliv na 
strategické cíle a významná rozhodnutí 
ovládané právnické osoby;
(c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;
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(d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek smluvených s těmito 
veřejnými zadavateli žádný zisk kromě 
úhrady skutečných nákladů. 

Or. de

Pozměňovací návrh 358
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat zakázku bez použití této 
směrnice právnické osobě, kterou ovládá 
společně s jinými veřejnými zadavateli, 
pokud jsou splněny následující podmínky:

Veřejný zadavatel, který neovládá 
právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, 
však může zadat veřejnou zakázku, která 
nespadá do oblasti působnosti této 
směrnice, právnické osobě, kterou ovládá 
společně s jinými veřejnými zadavateli, 
pokud jsou splněny následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky;

a) veřejní zadavatelé ovládají společně 
právnickou osobu obdobně, jako ovládají 
vlastní organizační složky, tj. uplatňují 
rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby. Pro účely stanovení, zda 
taková kontrola existuje, je možné rovněž 
zohlednit ukazatele jako míra zastoupení 
ve správních, řídících nebo dozorčích 
orgánech, související podrobnosti 
ve statusu nebo vlastnictví;
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Or. fr

Odůvodnění

Upřesnění kritérií, která definují „interní systém“ a odůvodňují vyloučení těchto smluv 
z oblasti působnosti směrnice. Pojem „obdobné ovládání“ je převzat z judikatury Soudního 
dvora EU a posiluje kritérium týkající se ovládání vykonávaného zadavatelem nad ovládanou 
osobou. Pojem „obdobné ovládání“ je rovněž objasněn převzetím prvků nařízení (ES) 
č. 1370/2007 s cílem usnadnit identifikaci případů, kdy je takové ovládání vykonáváno.

Pozměňovací návrh 360
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 361
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno na základě smlouvy
pro ovládající veřejné zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmiž 
veřejnými zadavateli;

Or. en
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Pozměňovací návrh 362
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

b) alespoň 85 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. de

Pozměňovací návrh 363
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

b) alespoň 90 % průměrného celkového 
obratu této právnické osoby je vytvářeno 
prostřednictvím činností vykonávaných
pro ovládající veřejné zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmiž 
veřejnými zadavateli;

Or. fr

Odůvodnění

Upřesnění kritérií, která definují „interní systém“: výraz „90 % činností“ vyjasňuje jeden 
z termínů používaných v judikatuře Soudního dvora EU („většina činností“), ale druhý termín 
ponechává nejasně vymezený, tento návrh proto obsahuje frázi „90 % průměrného celkového 
obratu“.

Pozměňovací návrh 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

b) tato právnická osoba jedná v zásadě pro 
ovládajícího veřejného zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem. Předpokládá se, že 
tato právnická osoba působí v zásadě pro 
ovládajícího veřejného zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem, pokud alespoň 
90 % svých činností podle smlouvy 
vykonává jménem tohoto veřejného 
zadavatele nebo těchto právnických osob;

Or. de

Odůvodnění

Návrh spojuje závěry Soudního dvora formulované v rozhodnutí C-107/98, s ustanovením 
o omezené odpovědnosti („safe harbour“), kdy se předpokládá - pokud není prokázán opak -, 
že se jedná o interní činnost.

Pozměňovací návrh 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b



AM\911613CS.doc 151/188 PE492.861v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

b) všechny činnosti této právnické osoby
jsou vykonávány pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s předchozími PN.

Pozměňovací návrh 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

b) podstatná část činností této právnické 
osoby je vykonávána pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno na základě smlouvy 
pro ovládající veřejné zadavatele nebo pro 
jiné právnické osoby ovládané týmiž 
veřejnými zadavateli;
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Or. de

Pozměňovací návrh 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

b) podstatná část činností této právnické 
osoby je vykonávána pro ovládající 
veřejné zadavatele nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmiž veřejnými 
zadavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

b) alespoň 100 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

Or. it

Pozměňovací návrh 371
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
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žádný soukromý subjekt. žádný soukromý subjekt, s výjimkou 
soukromých účastí stanovených zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) pokud není právními předpisy 
členských států stanoveno jinak,
v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech je účast soukromých subjektů upravena zákonem v důsledku 
historického vývoje a organicky vyvinuvších se struktur. Tyto formy spolupráce by měly být 
možné i nadále, avšak v souladu s judikaturou Soudního dvora by měly být zakázány všechny 
ostatní typy soukromé účasti.

Pozměňovací návrh 373
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

c) účast soukromého subjektu v ovládané 
právnické osobě nepřekračuje 50 % jejích 
hlasovacích práv.

Or. en

Odůvodnění

Soukromí investoři mohou ovlivnit rozhodování pouze tehdy, mají-li v rozhodovacím orgánu 
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ovládané právnické osoby více než 50 % hlasů. Tento PN umožňuje kapitálové investice, které 
nemají vliv na vynětí interního zadávání zakázek a horizontální spolupráce.

Pozměňovací návrh 374
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé ovládají společně 
určitou právnickou osobu, pokud jsou 
splněny následující kumulativní 
podmínky:

vypouští se

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby;
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;
d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek smluvených s těmito 
veřejnými zadavateli žádný zisk kromě 
úhrady skutečných nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Takto dalekosáhlý výklad rozsudku ESD není namístě a nijak nepřispívá k tomu, aby byl tento 
text stručný a výstižný.

Pozměňovací návrh 375
Peter Simon
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Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé ovládají společně 
určitou právnickou osobu, pokud jsou 
splněny následující kumulativní 
podmínky:

vypouští se

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů;
b) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně 
vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle 
a významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby;
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;
d) ovládané právnické osobě neplyne 
z veřejných zakázek smluvených s těmito 
veřejnými zadavateli žádný zisk kromě 
úhrady skutečných nákladů.

Or. de

Pozměňovací návrh 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodovací orgány ovládané právnické 
osoby jsou složeny ze zástupců všech 
zúčastněných veřejných zadavatelů;

a) rozhodovací orgány ovládané právnické 
osoby jsou složeny ze zástupců 
zúčastněných veřejných zadavatelů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 377
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 378
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které jsou v rozporu se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;

c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které jsou v rozporu se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;

Or. en
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Odůvodnění

Při zakládání dceřiných společností se často sledují zájmy, které jdou nad rámec zájmů 
ovládajícího subjektu. Mělo by proto stačit, kdyby zájmy nebyly ve vzájemném rozporu.

Pozměňovací návrh 380
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo 
několika veřejnými zadavateli není 
považována za „zakázku na stavební práce, 
dodávky nebo služby“ ve smyslu čl. 2 
bodu 7 této směrnice, pokud jsou splněny 
následující kumulativní podmínky:

4. Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo 
několika veřejnými zadavateli není 
považována za „zakázku na stavební práce, 
dodávky nebo služby“ ve smyslu čl. 2 
bodu 7 této směrnice a nespadá tudíž do 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
splněny následující kumulativní podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou 
spolupráci, která je zaměřena na společný 
výkon úkolů veřejné služby a zahrnuje 
vzájemná práva a povinnosti stran;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 382
Philippe Juvin
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Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou spolupráci, 
která je zaměřena na společný výkon úkolů 
veřejné služby a zahrnuje vzájemná práva 
a povinnosti stran;

Netýká se českého znění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 383
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou 
spolupráci, která je zaměřena na společný 
výkon úkolů veřejné služby a zahrnuje 
vzájemná práva a povinnosti stran;

a) účelem partnerství je plnění úkolů 
veřejné služby svěřených všech 
zúčastněným veřejným orgánům nebo 
plnění souvisejícího úkolu nezbytného 
k plnění úkolů veřejné služby svěřených 
všem veřejným orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou spolupráci, 
která je zaměřena na společný výkon úkolů 
veřejné služby a zahrnuje vzájemná práva 
a povinnosti stran;

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou spolupráci, 
která je zaměřena na společný výkon úkolů 
veřejné služby;
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Or. de

Pozměňovací návrh 385
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou 
spolupráci, která je zaměřena na společný 
výkon úkolů veřejné služby a zahrnuje 
vzájemná práva a povinnosti stran;

a) dohoda zakládá skutečnou spolupráci
mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli, 
kteří působí jako příslušný orgán společně 
zajištující organizace týchž úkolů veřejné 
služby;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění definice o horizontální spolupráci.

Pozměňovací návrh 386
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou spolupráci, 
která je zaměřena na společný výkon úkolů 
veřejné služby a zahrnuje vzájemná práva 
a povinnosti stran;

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli skutečnou spolupráci, 
která je zaměřena na společný výkon úkolů 
veřejné služby nebo zajišťování výkonu 
úkolů veřejné služby jménem jiného 
zadavatele;

Or. de

Pozměňovací návrh 387
Philippe Juvin
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Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tato směrnice se nevztahuje na 
dohody uzavřené mezi různými veřejnými 
zadavateli nebo skupinami veřejných 
zadavatelů, které v rámci vnitřní 
organizace členského státu zajišťují 
přenos pravomocí mezi stranami 
s ohledem na plnění úkolu veřejné služby.
V žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

Or. fr

Odůvodnění

Výslovné vynětí horizontální spolupráce (čl. 21 odst. 4) vyvolává pochyby o statutu převodu 
pravomocí mezi orgány veřejné správy („interkomunalita“ podle francouzského práva), jež 
nejsou předmětem výslovného vynětí. V důsledku toho je navržen nový odstavec, který 
vylučuje z pole působnosti této směrnice přenos pravomocí mezi orgány veřejné správy.

Pozměňovací návrh 388
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem; tato 
zásada platí i pro související služby, které 
jsou nezbytné pro poskytování služeb 
veřejného zájmu;

Or. de

Odůvodnění

Omezení na služby poskytované ve veřejném zájmu, které je odvozeno z rozhodnutí Soudního 
dvora v případu C-480/06, by mělo rovněž zahrnovat interní související služby, které veřejný 
zadavatel využívá pro provozní a administrativní účely a pro organizaci výkonu úkolů, které 
mu ukládá zákon a které nejsou poskytovány třetím stranám.

Pozměňovací návrh 391
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem a není 
zaměřena na trh;

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 392
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem;

b) dohoda se řídí pouze ohledy 
souvisejícími s veřejným zájmem a služby 
a nezbytné související služby jsou spojeny 
s těmito ohledy;

Or. de

Pozměňovací návrh 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mnohé z těchto subjektů vytvořených veřejnými orgány mají své dceřiné společnosti, které 
místním orgánů i přidruženým subjektům poskytují širokou škálu služeb, pokud v této oblasti 
dojde k selhání trhu.

Pozměňovací návrh 394
Marc Tarabella



AM\911613CS.doc 163/188 PE492.861v02-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 395
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 396
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

c) zúčastněné veřejné orgány 
neuskutečňují na volném trhu více než 
20 % obratu z činností, které jsou 
předmětem dohody;

Or. en
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Odůvodnění

Toto vyjasnění je nezbytné, aby nevznikaly právní spory.

Pozměňovací návrh 397
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
15 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

Or. de

Pozměňovací návrh 398
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

c) zúčastnění veřejní zadavatelé nepůsobí 
na volném trhu 

Or. en

Odůvodnění

V souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 399
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dohoda nezahrnuje jiné finanční 
převody mezi zúčastněnými veřejnými 
zadavateli než finanční převody 
odpovídající úhradě skutečných nákladů 
na stavební práce, služby nebo dodávky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dohoda nezahrnuje jiné finanční 
převody mezi zúčastněnými veřejnými 
zadavateli než finanční převody 
odpovídající úhradě skutečných nákladů 
na stavební práce, služby nebo dodávky;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 401
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dohoda nezahrnuje jiné finanční 
převody mezi zúčastněnými veřejnými 
zadavateli než finanční převody 
odpovídající úhradě skutečných nákladů 
na stavební práce, služby nebo dodávky;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dohoda nezahrnuje jiné finanční převody 
mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli 
než finanční převody odpovídající úhradě 
skutečných nákladů na stavební práce, 
služby nebo dodávky;

d) dohoda primárně nezahrnuje jiné 
finanční převody mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli než finanční převody 
odpovídající úhradě skutečných nákladů na 
stavební práce, služby nebo dodávky;

Or. de

Pozměňovací návrh 403
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

e) úkol je plněn výhradně dotčenými 
veřejnými orgány bez účasti soukromého 
subjektu, s výjimkou veřejných zadavatelů 
účastnících se spolupráce jako 
veřejnoprávní subjekt ve smyslu čl. 2 
odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

e) pokud není právními předpisy 
členských států stanoveno jinak,
v ovládané právnické osobě nemá účast 
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žádný soukromý subjekt.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech je účast soukromých subjektů upravena zákonem v důsledku 
historického vývoje a organicky vyvinuvších se struktur. Tyto formy spolupráce by měly být 
možné i nadále, avšak v souladu s judikaturou Soudního dvora by měly být zakázány všechny 
ostatní typy soukromé účasti.

Pozměňovací návrh 405
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v žádném ze zúčastněných veřejných 
zadavatelů nemá účast žádný soukromý 
subjekt.

e) účast soukromého subjektu ve veřejném 
zadavateli nepřekračuje 50 % jejích 
hlasovacích práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Neexistence soukromé účasti uvedená 
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při udělení 
zakázky nebo při uzavření dohody.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Neexistence soukromé účasti uvedená
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při udělení 
zakázky nebo při uzavření dohody.

5. Neexistence soukromé účasti v jakékoli 
podobě a ostatní podmínky uvedené 
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při udělení 
zakázky nebo při uzavření dohody.

Or. en

Odůvodnění

V okamžiku zadání zakázky by měly být ověřeny veškeré podmínky.

Pozměňovací návrh 408
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení, 
což neplatí v případě, že účast 
soukromého subjektu je vyžadována 
zákonem a/nebo nebylo možné ji předvídat 
v době původního procesu zadávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Po vstupu této směrnice v platnost 
přestávají výjimky stanovené odstavcích 1 
až 4 platit okamžikem vstupu soukromého 
subjektu, v důsledku čehož je třeba otevřít 
probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 410
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení, 
s výjimkou případů, kdy účast 
soukromých subjektů v právnické osoby, 
která vede k tomu, že se tento subjekt 
stane přidruženým podnikem, probíhá 
některým z postupů stanovených touto 
směrnicí nebo směrnicemi (nahrazujícími 
204/14/ES a 2004/18/ES).

Or. es

Pozměňovací návrh 411
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 Výjimky stanovené odstavcích 1 až 4 
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přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

přestávají platit okamžikem, kdy již nejsou 
splněny všechny podmínky stanovené 
v těchto článcích, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nicméně přenos úkolů mezi organizacemi 
veřejného sektoru je záležitostí vnitřní 
organizace správy členských států 
a nepodléhá právním předpisům v oblasti 
zadávání veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto článku se 
„přidruženým podnikem“ rozumí podnik, 
jehož roční účetní závěrky jsou
konsolidovány s ročními účetními 
závěrkami zadavatele v souladu 
s požadavky sedmé směrnice Rady 
83/349/EHS40.

1. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 21 
a pokud jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavcích 2 a 4, tato směrnice se 
nevztahuje na zakázky:

a) zadané zadavatelem přidruženému 
podniku, nebo
b) zadané společným podnikem 
vytvořeným výlučně několika zadavateli za 
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účelem vykonávání činností ve smyslu 
článků 5 až 11 podniku, který je přidružen 
k jednomu z těchto zadavatelů.

Or. fr

Odůvodnění

Reorganizace a upřesnění celého článku s cílem jasně uvést za prvé předmět článku (vynětí 
některých zakázek), zadruhé definici přidruženého podniku (dříve rozděleno do dvou odstavců 
(čl. 22 odst. 1 a 2), jejichž vztah nebyl zcela jasný, a za třetí podmínky těchto vynětí. Stávající 
odstavec 1 je přesunut do odstavce 2 (viz pozměňovací návrh k čl. 22 odst. 2).

Pozměňovací návrh 414
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto článku se „přidruženým 
podnikem“ rozumí podnik, jehož roční 
účetní závěrky jsou konsolidovány 
s ročními účetními závěrkami zadavatele 
v souladu s požadavky sedmé směrnice 
Rady 83/349/EHS.

1. Pro účely tohoto článku se „přidruženým 
podnikem“ rozumí:

a) podnik, jehož roční účetní závěrky jsou 
konsolidovány s ročními účetními 
závěrkami zadavatele v souladu 
s požadavky sedmé směrnice Rady 
83/349/EHS;

b) podnik, který:
2. V případě subjektů, na které se výše 
uvedená směrnice nevztahuje, se 
„přidruženým podnikem“ rozumí jakýkoli 
podnik, který:
a) může přímo nebo nepřímo podléhat 
dominantnímu vlivu zadavatele ve smyslu 
čl. 2 bodu 5 a čl. 4 odst. 1 této směrnice;

i) může přímo nebo nepřímo podléhat 
dominantnímu vlivu zadavatele ve smyslu 
čl. 2 bodu 5 a čl. 4 odst. 1 této směrnice;

b) může vykonávat dominantní vliv nad 
zadavatelem;

ii) může vykonávat dominantní vliv nad 
zadavatelem;

c) který společně se zadavatelem podléhá 
dominantnímu vlivu jiného podniku na 

iii) který společně se zadavatelem podléhá 
dominantnímu vlivu jiného podniku na 
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základě vlastnictví, finanční účasti nebo 
pravidel, jimiž se řídí.

základě vlastnictví, finanční účasti nebo 
pravidel, jimiž se řídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě subjektů, na které se výše 
uvedená směrnice nevztahuje, se 
„přidruženým podnikem“ rozumí jakýkoli 
podnik, který: 

2. Pro účely tohoto článku se 
„přidruženým podnikem“ rozumí: 

a) jakýkoli podnik, jehož roční účetní 
závěrky jsou konsolidovány s ročními 
účetními závěrkami zadavatele v souladu 
s požadavky sedmé směrnice Rady 
83/349/EHS, nebo
b) jakýkoli podnik, který splňuje jednu 
z následujících podmínek:
i) může přímo nebo nepřímo podléhat 
dominantnímu vlivu zadavatele ve smyslu 
čl. 5 odst. 2 této směrnice;
ii) může vykonávat dominantní vliv nad 
zadavatelem;
iii) společně se zadavatelem podléhá 
dominantnímu vlivu jiného podniku na 
základě vlastnictví, finanční účasti nebo 
pravidel, jimiž se řídí.
Definice pojmu dominantní vliv se 
nachází v čl. 4 odst. 1 druhém 
pododstavci.

Or. fr

Odůvodnění

Reorganizace a upřesnění celého článku s cílem jasně uvést zaprvé předmět článku (vynětí 
některých zakázek), zadruhé definici přidruženého podniku (dříve rozděleno do dvou odstavců 
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(čl. 22 odst. 1 a 2), jejichž vztah nebyl zcela jasný a zatřetí podmínky těchto vynětí. Odkaz „ve 
smyslu čl. 4 odst. 1“ objasňuje, k čemu se odkaz vztahuje (dominantní vliv, nikoli zadavatel). 

Pozměňovací návrh 416
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) může přímo nebo nepřímo podléhat 
dominantnímu vlivu zadavatele ve smyslu 
čl. 2 bodu 5 a čl. 4 odst. 1 této směrnice;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Reorganizace a upřesnění celého článku s cílem jasně uvést zaprvé předmět článku (vynětí 
některých zakázek), zadruhé definici přidruženého podniku (dříve rozděleno do dvou odstavců 
(čl. 22 odst. 1 a 2), jejichž vztah nebyl zcela jasný a zatřetí podmínky těchto vynětí. Odkaz „ve 
smyslu čl. 4 odst. 1“ objasňuje, k čemu se odkaz vztahuje (dominantní vliv, nikoli zadavatel). 

Pozměňovací návrh 417
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) může vykonávat dominantní vliv nad 
zadavatelem;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Reorganizace a upřesnění celého článku s cílem jasně uvést zaprvé předmět článku (vynětí 
některých zakázek), zadruhé definici přidruženého podniku (dříve rozděleno do dvou odstavců 
(čl. 22 odst. 1 a 2), jejichž vztah nebyl zcela jasný a zatřetí podmínky těchto vynětí. Odkaz „ve 
smyslu čl. 4 odst. 1“ objasňuje, k čemu se odkaz vztahuje (dominantní vliv, nikoli zadavatel). 
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Pozměňovací návrh 418
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) který společně se zadavatelem podléhá 
dominantnímu vlivu jiného podniku na 
základě vlastnictví, finanční účasti nebo 
pravidel, jimiž se řídí.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Reorganizace a upřesnění celého článku s cílem jasně uvést zaprvé předmět článku (vynětí 
některých zakázek), zadruhé definici přidruženého podniku (dříve rozděleno do dvou odstavců 
(čl. 22 odst. 1 a 2), jejichž vztah nebyl zcela jasný a zatřetí podmínky těchto vynětí. Odkaz „ve 
smyslu čl. 4 odst. 1“ objasňuje, k čemu se odkaz vztahuje (dominantní vliv, nikoli zadavatel). 

Pozměňovací návrh 419
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na článek 21 a pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v odstavci 4, 
tato směrnice se nevztahuje na zakázky::

vypouští se

a) zadané zadavatelem přidruženému 
podniku, nebo
b) zadané společným podnikem 
vytvořeným výlučně několika zadavateli za 
účelem vykonávání činností ve smyslu 
článků 5 až 11 podniku, který je přidružen 
k jednomu z těchto zadavatelů..

Or. fr

Odůvodnění

Reorganizace a upřesnění celého článku s cílem jasně uvést zaprvé předmět článku (vynětí 
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některých zakázek), zadruhé definici přidruženého podniku (dříve rozděleno do dvou odstavců 
(čl. 22 odst. 1 a 2), jejichž vztah nebyl zcela jasný a zatřetí podmínky těchto vynětí. Tento 
odstavec je vložen jako odstavec 1, protože jde o předmět článku (vyloučení z působnosti), 
proto musí být uveden jako první.

Pozměňovací návrh 420
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zadané zadavatelem přidruženému 
podniku, nebo

a) zadané zadavatelem přidruženému 
podniku, jehož činnost se omezuje na 
poskytování služeb, dodávek nebo prací 
skupiny, jíž je členem, aniž by je nabízel 
na trhu; nebo

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění vynětí zakázek zadaných přidruženým podnikům s cílem zamezit narušení 
hospodářské soutěže ve prospěch těchto podniků.

Pozměňovací návrh 421
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 3 se vztahuje: 4. Odstavec 1 se vztahuje:

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení textu do souladu s pozměňovacími návrhy předloženými k tomuto článku. Stávající 
odstavec 3 byl přeměněn v první odstavec kvůli vyjasnění a zjednodušení, odkaz v odstavci 4 
je změněn.
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Pozměňovací návrh 422
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 3 se vztahuje: 4. Odstavec 2 se použije, pokud 
přidružený podnik:

a) na zakázky na služby, pokud alespoň 80 
% celkového průměrného obratu 
přidruženého podniku ze služeb obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, pochází 
z poskytování služeb podnikům, k nimž je 
přidružen;

a) je sám veřejným zadavatelem; 

b) na zakázky na dodávky, pokud alespoň 
80 % celkového průměrného obratu 
přidruženého podniku z dodávek obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, pochází 
z poskytování dodávek podnikům, k nimž 
je přidružen;

b) pokud není veřejným zadavatelem, 
avšak alespoň jednou z jeho činností je 
některá z činností uvedených v článcích 5 
až 11 nebo jejich kombinace a působí na 
základě zvláštních nebo výlučných práv 
udělených příslušným orgánem členského 
státu. 

c) na zakázky na stavební práce, pokud 
alespoň 80 % celkového průměrného 
obratu přidruženého podniku ze 
stavebních prací obecně, dosaženého za 
předchozí tři roky, pochází z poskytování 
stavebních prací podnikům, k nimž je 
přidružen;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na zakázky na služby, pokud alespoň 
80 % celkového průměrného obratu 
přidruženého podniku ze služeb obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, pochází 

a) na zakázky na služby, pokud alespoň 
80 % průměrného celkového obratu 
přidruženého podniku ze služeb obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, při 
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z poskytování služeb podnikům, k nimž je 
přidružen;

zahrnutí celkového objemu služeb, které 
tento podnik poskytl obecně, pochází 
z poskytování služeb zadavateli, k němuž
je přidružen, nebo zadavateli, který sám 
podléhá dominantnímu vlivu jiného 
podniku, k němuž je přidružený podnik 
přidružen;

Or. fr

Odůvodnění

Výpočet 80 % celkového obratu musí zohlednit celkový objem služeb poskytnutých 
přidruženým podnikem (služby poskytnuté zadavateli a ostatní služby). Nutný vztah mezi 80 % 
celkového obratu přidruženého podniku a zadavatelem, který přidělil zakázku přidruženému 
podniku, ať už je zadavatel skutečně přidružen, či podléhá dominantnímu vlivu jiného 
podniku, k němuž je přidružený podnik přidružen.

Pozměňovací návrh 424
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na zakázky na služby, pokud alespoň 
80 % celkového průměrného obratu
přidruženého podniku ze služeb obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, pochází 
z poskytování služeb podnikům, k nimž je 
přidružen;

a) na zakázky na služby, pokud celkový 
průměrný obrat přidruženého podniku ze 
služeb obecně, dosaženého za předchozí tři 
roky, pochází z poskytování služeb 
podnikům, k nimž je přidružen;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je omezit výjimku, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže ve prospěch 
přidružených podniků, které rovněž působí na trhu s ohledem na činnosti, které provádějí pro 
zadavatele.

Pozměňovací návrh 425
Philippe Juvin



PE492.861v02-00 178/188 AM\911613CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na zakázky na dodávky, pokud alespoň 
80 % celkového průměrného obratu 
přidruženého podniku z dodávek obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, pochází 
z poskytování dodávek podnikům, k nimž 
je přidružen;

b) na zakázky na dodávky, pokud alespoň 
80 % průměrného celkového obratu 
přidruženého podniku z dodávek obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, při 
zahrnutí celkového objemu dodávek, které 
tento podnik poskytl obecně, pochází 
z poskytování dodávek zadavateli, 
k němuž je přidružen, nebo zadavateli, 
který sám podléhá dominantnímu vlivu 
jiného podniku, k němuž je přidružený 
podnik přidružen;

Or. fr

Odůvodnění

Výpočet 80 % celkového obratu musí zohlednit celkový objem dodávek poskytnutých 
přidruženým podnikem (dodávky poskytnuté zadavateli a ostatní dodávky). Nutný vztah mezi 
80 % celkového obratu přidruženého podniku a zadavatelem, který přidělil zakázku 
přidruženému podniku, ať už je zadavatel skutečně přidružen, či podléhá dominantnímu vlivu 
jiného podniku, k němuž je přidružený podnik přidružen.

Pozměňovací návrh 426
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na zakázky na dodávky, pokud alespoň 
80 % celkového průměrného obratu
přidruženého podniku z dodávek obecně, 
dosaženého za předchozí tři roky, pochází 
z poskytování dodávek podnikům, k nimž 
je přidružen;

b) na zakázky na dodávky, pokud celkový 
průměrný obrat přidruženého podniku z 
dodávek obecně, dosaženého za předchozí 
tři roky, pochází z poskytování dodávek 
podnikům, k nimž je přidružen;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je omezit výjimku, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže ve prospěch 
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přidružených podniků, které rovněž působí na trhu s ohledem na činnosti, které provádějí pro 
zadavatele.

Pozměňovací návrh 427
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na zakázky na stavební práce, pokud 
alespoň 80 % celkového průměrného 
obratu přidruženého podniku ze stavebních 
prací obecně, dosaženého za předchozí tři 
roky, pochází z poskytování stavebních 
prací podnikům, k nimž je přidružen;

c) na zakázky na stavební práce, pokud 
alespoň 80 % průměrného celkového 
obratu přidruženého podniku ze stavebních 
prací obecně, dosaženého za předchozí tři 
roky, při zahrnutí celkového objemu 
stavebních prací, které tento podnik 
poskytl obecně, pochází z poskytování 
stavebních prací zadavateli, k němuž je 
přidružen, nebo zadavateli, který sám 
podléhá dominantnímu vlivu jiného 
podniku, k němuž je přidružený podnik 
přidružen;

Or. fr

Odůvodnění

Výpočet 80 % celkového obratu musí zohlednit celkový objem stavebních prací poskytnutých 
přidruženým podnikem (stavební práce poskytnuté zadavateli a ostatní stavební práce). Nutný 
vztah mezi 80 % celkového obratu přidruženého podniku a zadavatelem, který přidělil 
zakázku přidruženému podniku, ať už je zadavatel skutečně přidružen, či podléhá 
dominantnímu vlivu jiného podniku, k němuž je přidružený podnik přidružen.

Pozměňovací návrh 428
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na zakázky na stavební práce, pokud 
alespoň 80 % celkového průměrného 
obratu přidruženého podniku ze stavebních 

c) na zakázky na stavební práce, pokud 
alespoň celkový průměrný obrat 
přidruženého podniku ze stavebních prací 
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prací obecně, dosaženého za předchozí tři 
roky, pochází z poskytování stavebních 
prací podnikům, k nimž je přidružen;

obecně, dosaženého za předchozí tři roky, 
pochází z poskytování stavebních prací 
podnikům, k nimž je přidružen;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je omezit výjimku, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže ve prospěch 
přidružených podniků, které rovněž působí na trhu s ohledem na činnosti, které provádějí pro 
zadavatele.

Pozměňovací návrh 429
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud kvůli datu, ke kterému byl 
přidružený podnik založen nebo začal 
vykonávat činnost, není obrat za 
předchozí tři roky dostupný, postačí, že 
podnik prokáže, zejména prostřednictvím 
prognóz činnosti, že dosažení obratu 
uvedeného v odst. 4 písm. a), b) nebo c) je 
věrohodné.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Odkaz na prognózy činnosti a na „věrohodnost“ dosažení obratu je vágní a je potenciálním 
zdrojem zneužívání tohoto vyloučení z působnosti.

Pozměňovací návrh 430
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 24 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé oznámí Komisi nebo Zadavatelé oznámí Komisi následující 
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vnitrostátnímu orgánu dohledu na jejich 
žádost následující informace týkající se 
použití čl. 22 odst. 2 a 3 a článku 23:

informace týkající se použití čl. 22 odst. 2 
a 3 a článku 23:

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakázky, jejichž účelem je umožnit 
výkon činnosti uvedené v článcích 5 až 11, 
se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát 
nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle 
článku 28, mohou prokázat, že v členském 
státě, ve kterém má být činnost 
vykonávána, je tato činnost přímo 
vystavena hospodářské soutěži na trzích, 
na které není omezen přístup; směrnice se 
nevztahuje ani na veřejné soutěže na výkon 
takové činnosti v dané zeměpisné oblasti. 
Posouzením hospodářské soutěže, jež bude 
učiněno na základě informací dostupných 
Komisi a pro účely této směrnice, není 
dotčeno použití předpisů o hospodářské 
soutěži.

1. Zakázky, jejichž účelem je umožnit 
výkon činnosti uvedené v článcích 5 až 11, 
se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát 
nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle 
článku 28, mohou prokázat, že v členském 
státě, ve kterém má být činnost 
vykonávána, nebo v konkrétních 
souvisejících sektorech nebo segmentech 
je tato činnost přímo vystavena 
hospodářské soutěži na trzích, na které není 
omezen přístup; směrnice se nevztahuje ani 
na veřejné soutěže na výkon takové 
činnosti v dané zeměpisné oblasti. 
Posouzením hospodářské soutěže, jež bude 
učiněno na základě informací dostupných 
Komisi a pro účely této směrnice, není 
dotčeno použití předpisů o hospodářské 
soutěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakázky, jejichž účelem je umožnit 1. Zakázky, jejichž účelem je umožnit 
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výkon činnosti uvedené v článcích 5 až 11, 
se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát 
nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle 
článku 28, mohou prokázat, že v členském 
státě, ve kterém má být činnost 
vykonávána, je tato činnost přímo 
vystavena hospodářské soutěži na trzích, 
na které není omezen přístup; směrnice se 
nevztahuje ani na veřejné soutěže na výkon 
takové činnosti v dané zeměpisné oblasti. 
Posouzením hospodářské soutěže, jež bude 
učiněno na základě informací dostupných 
Komisi a pro účely této směrnice, není 
dotčeno použití předpisů o hospodářské 
soutěži.

výkon činnosti uvedené v článcích 5 až 11, 
se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát 
nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle 
článku 28, mohou prokázat, že v členském 
státě nebo v příslušných sektorech nebo 
segmentech, ve kterém má být činnost 
vykonávána, je tato činnost přímo 
vystavena hospodářské soutěži na trzích, 
na které není omezen přístup; směrnice se 
nevztahuje ani na veřejné soutěže na výkon 
takové činnosti v dané zeměpisné oblasti. 
Posouzením hospodářské soutěže, jež bude 
učiněno na základě informací dostupných 
Komisi a pro účely této směrnice, není 
dotčeno použití předpisů o hospodářské 
soutěži.

Or. it

Pozměňovací návrh 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se otázka, zda je 
činnost přímo vystavena hospodářské 
soutěži, rozhodne na základě takových 
kritérií, která jsou v souladu 
s ustanoveními o hospodářské soutěži ve 
Smlouvě; mohou mezi ně patřit vlastnosti 
dotčených výrobků nebo služeb, existence 
alternativních výrobků nebo služeb, ceny 
a skutečná nebo potenciální přítomnost 
více než jednoho dodavatele daných 
výrobků nebo poskytovatele daných 
služeb.

2. Určení, zda je činnost pro účely odstavce 
1 přímo vystavena hospodářské soutěži, 
vyžaduje, aby byl definován relevantní 
produktový trh a relevantní zeměpisný trh. 
Definice relevantního trhu se stanoví na 
základě takových kritérií, která jsou 
v souladu s ustanoveními o hospodářské 
soutěži ve Smlouvě. mohou mezi ně patřit 
vlastnosti dotčených výrobků nebo služeb, 
které jsou považovány za zaměnitelné na 
straně nabídky i poptávky – například 
pokud jde intermodalitu v odvětví dopravy 
– existence alternativních výrobků nebo 
služeb, ceny a skutečná nebo potenciální 
přítomnost více než jednoho dodavatele 
daných výrobků nebo poskytovatele 
daných služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se otázka, zda je 
činnost přímo vystavena hospodářské 
soutěži, rozhodne na základě takových 
kritérií, která jsou v souladu 
s ustanoveními o hospodářské soutěži ve 
Smlouvě; mohou mezi ně patřit vlastnosti 
dotčených výrobků nebo služeb, existence 
alternativních výrobků nebo služeb, ceny 
a skutečná nebo potenciální přítomnost 
více než jednoho dodavatele daných 
výrobků nebo poskytovatele daných 
služeb.

2. Určení, zda je činnost pro účely 
odstavce 1 přímo vystavena hospodářské 
soutěži, vyžaduje, aby byl definován 
relevantní produktový trh a relevantní 
zeměpisný trh. Relevantní produktový trh 
se určí na základě takových kritérií, která 
jsou v souladu s ustanoveními 
o hospodářské soutěži ve Smlouvě; mohou 
mezi ně patřit vlastnosti dotčených 
výrobků nebo služeb, existence 
alternativních výrobků nebo služeb
považovaných za zaměnitelné na strany 
nabídky nebo poptávky, ceny a skutečná 
nebo potenciální přítomnost více než 
jednoho dodavatele daných výrobků nebo 
poskytovatele daných služeb. Referenční 
zeměpisný trh, na jehož základě je 
vystavení hospodářské soutěži posouzeno, 
je tvořen oblastí, ve které dotčené podniky 
působí v rámci nabídky výrobků nebo 
služeb a poptávky po nich, ve které jsou 
podmínky hospodářské soutěže dostatečně 
homogenní a kterou lze odlišit od 
sousedních oblastí zejména z toho 
důvodu, že podmínky hospodářské soutěže 
jsou v těchto oblastech znatelně odlišné. 
Toto posouzení bere v úvahu především 
povahu a vlastnosti dotčených výrobků 
nebo služeb, existenci překážek vstupu na 
trh, preference spotřebitelů, podstatné 
rozdíly mezi podíly podniků na trhu mezi 
dotčenou oblastí a sousedními oblastmi 
a podstatné rozdíly v cenách.

Or. it
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Pozměňovací návrh 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 1 se přístup na trh 
považuje za neomezený, pokud členský 
stát provedl a uplatňuje právní předpisy 
Unie vyjmenované v příloze III.

3. Pro účely odstavce 1 se přístup na trh 
považuje za neomezený, pokud členský 
stát provedl a uplatňuje právní předpisy 
Unie vyjmenované v příloze III nebo 
pokud členský stát rozšířil na daný trh 
uplatňování zásad stanovených 
uvedenými předpisy. Pokud není možné 
volný přístup na trh předpokládat na 
základě prvního pododstavce, musí být 
prokázáno, že přístup na trh je volný 
fakticky i právně.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má členský stát, nebo stanoví-li 
tak právní předpisy dotčeného členského 
státu, zadavatel za to, že podle kritérií 
uvedených v čl. 27 odst. 2 a 3 je daná 
činnost přímo vystavena hospodářské 
soutěži na trzích, na které není omezen 
přístup, může požádat, aby bylo stanoveno, 
že tato směrnice se nevztahuje na zadávání 
zakázek nebo organizaci veřejných soutěží 
na určitý výkon ve vztahu k dané činnosti.

1. Pokud má členský stát, nebo stanoví-li 
tak právní předpisy dotčeného členského 
státu, zadavatel za to, že podle kritérií 
uvedených v čl. 27 odst. 2 a 3 je daná 
činnost zcela nebo částečně, případně 
pouze s ohledem na jednotlivé sektory 
nebo segmenty, přímo vystavena 
hospodářské soutěži na trzích, na které není 
omezen přístup, může požádat, aby bylo 
stanoveno, že tato směrnice se nevztahuje 
na zadávání zakázek nebo organizaci 
veřejných soutěží na určitý výkon ve 
vztahu k dané činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má členský stát, nebo stanoví-li 
tak právní předpisy dotčeného členského 
státu, zadavatel za to, že podle kritérií 
uvedených v čl. 27 odst. 2 a 3 je daná 
činnost přímo vystavena hospodářské 
soutěži na trzích, na které není omezen 
přístup, může požádat, aby bylo stanoveno, 
že tato směrnice se nevztahuje na zadávání 
zakázek nebo organizaci veřejných soutěží 
na určitý výkon ve vztahu k dané činnosti.

1. Pokud má členský stát, nebo stanoví-li 
tak právní předpisy dotčeného členského 
státu, zadavatel za to, že podle kritérií 
uvedených v čl. 27 odst. 2 a 3 je daná 
činnost, zcela nebo částečně, případně 
pouze s ohledem na jednotlivé sektory 
nebo segmenty, přímo vystavena 
hospodářské soutěži na trzích, na které není 
omezen přístup, může požádat, aby bylo 
stanoveno, že tato směrnice se nevztahuje 
na zadávání zakázek nebo organizaci 
veřejných soutěží na určitý výkon ve 
vztahu k dané činnosti nebo na jeden její 
sektor nebo segment.

Or. it

Pozměňovací návrh 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K žádosti je přiloženo odůvodněné 
a podložené stanovisko nezávislého 
vnitrostátního orgánu, který je příslušný 
pro dotčenou činnost. Toto stanovisko 
podrobně analyzuje podmínky pro 
možnou použitelnost čl. 27 odst. 1 na 
dotčenou činnost v souladu s odstavci 2 
a 3 uvedeného článku.

K žádosti je přiloženo odůvodněné 
a podložené stanovisko nezávislého 
vnitrostátního orgánu, který je příslušný 
pro dotčenou činnost nebo pro jeden její 
sektor nebo segment.

Or. en
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Pozměňovací návrh 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K žádosti je přiloženo odůvodněné 
a podložené stanovisko nezávislého 
vnitrostátního orgánu, který je příslušný 
pro dotčenou činnost. Toto stanovisko 
podrobně analyzuje podmínky pro možnou 
použitelnost čl. 27 odst. 1 na dotčenou 
činnost v souladu s odstavci 2 a 3 
uvedeného článku.

K žádosti je přiloženo odůvodněné 
a podložené stanovisko nezávislého 
vnitrostátního orgánu, který je příslušný 
pro dotčenou činnost nebo pro jeden její 
sektor nebo segment. Toto stanovisko 
podrobně analyzuje podmínky pro možnou 
použitelnost čl. 27 odst. 1 na dotčenou 
činnost v souladu s odstavci 2 a 3 
uvedeného článku.

Or. 

Pozměňovací návrh 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě žádosti předložené v souladu 
s odstavcem 1 tohoto článku může Komise 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
přijatého ve lhůtách stanovených 
v odstavci 4 tohoto článku stanovit, že 
podle kritérií uvedených v článku 27 je 
činnost uvedená v článcích 5 až 11 přímo 
vystavena hospodářské soutěži. Uvedená 
prováděcí rozhodnutí se přijímají poradním 
postupem podle čl. 100 odst. 2.

Na základě žádosti předložené v souladu 
s odstavcem 1 tohoto článku může Komise 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
přijatého ve lhůtách stanovených 
v odstavci 4 tohoto článku stanovit, že 
podle kritérií uvedených v článku 27 je 
činnost uvedená v článcích 5 až 11 nebo 
jeden z jejích sektorů nebo segmentů
přímo vystavena hospodářské soutěži. 
Uvedená prováděcí rozhodnutí se přijímají 
poradním postupem podle čl. 100 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě žádosti předložené v souladu 
s odstavcem 1 tohoto článku může Komise 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
přijatého ve lhůtách stanovených 
v odstavci 4 tohoto článku stanovit, že 
podle kritérií uvedených v článku 27 je 
činnost uvedená v článcích 5 až 11 přímo 
vystavena hospodářské soutěži. Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 100 odst. 2.

Na základě žádosti předložené v souladu 
s odstavcem 1 tohoto článku může Komise 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
přijatého ve lhůtách stanovených 
v odstavci 4 tohoto článku stanovit, že 
podle kritérií uvedených v článku 27 je 
činnost uvedená v článcích 5 až 11 nebo 
její jeden sektor nebo segment přímo 
vystavena hospodářské soutěži. Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 100 odst. 2.

Or. it

Pozměňovací návrh 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon 
dané činnosti, a veřejné soutěže na výkon 
takové činnosti se touto směrnicí již dále 
neřídí v těchto případech:

Zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon 
dané činnosti nebo jednoho z jejích 
sektorů nebo segmentů, a veřejné soutěže 
na výkon takové činnosti nebo jednoho 
z jejích sektorů nebo segmentů se touto 
směrnicí již dále neřídí v těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon 
dané činnosti, a veřejné soutěže na výkon 
takové činnosti se touto směrnicí již dále 
neřídí v těchto případech:

Zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon 
dané činnosti nebo jednoho z jejích 
sektorů nebo segmentů, a veřejné soutěže 
na výkon takové činnosti nebo jednoho 
z jejích sektorů nebo segmentů se touto 
směrnicí již dále neřídí v těchto případech:

Or. it

Pozměňovací návrh 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud v daném členském státě je již 
určitá činnost předmětem řízení podle 
odstavců 1, 2 a 3, nové žádosti, které se 
týkají stejné činnosti ve stejném členském 
státě, podané před koncem lhůty, která je 
stanovena pro první žádost, se nepovažují 
za důvod k zahájení nových řízení 
a vyřizují se v rámci první žádosti.

4. Pokud v daném členském státě je již 
určitá činnost nebo jeden její sektor nebo 
segment předmětem řízení podle odstavců 
1, 2 a 3, nové žádosti, které se týkají stejné 
činnosti nebo jednoho jejího sektoru nebo 
segmentu ve stejném členském státě, 
podané před koncem lhůty, která je 
stanovena pro první žádost, se nepovažují 
za důvod k zahájení nových řízení 
a vyřizují se v rámci první žádosti.

Or. it


