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Pozměňovací návrh 15
Heide Rühle

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů vyzývá Výbor pro 
mezinárodní obchod jako příslušný výbor, 
aby podal návrh na zamítnutí návrhu 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise se nezdá být vhodným nástrojem k řešení sledovaného cíle. Ačkoli je tento 
návrh předkládán jako řešení ochrany trhu EU s veřejnými zakázkami před nekalou soutěží ze 
třetích zemí, zdá se, že ve skutečnosti se spíše snaží přinutit tyto třetí země k otevření jejich 
trhů s veřejnými zakázkami, aniž by přinesl jakoukoli přidanou hodnotu ke kvalitě zadávání 
veřejných zakázek v Evropě.

Pozměňovací návrh 16
Emma McClarkin

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů vyzývá Výbor pro 
mezinárodní obchod jako příslušný výbor, 
aby podal návrh na zamítnutí návrhu 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie riskuje, že provedením tohoto návrhu vážně poškodí svůj vnitřní trh 
a negativně ovlivní své vlastní podniky. Vyloučení určitých podniků ze třetích zemí může snížit 
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konkurenceschopnost na jednotném trhu a podniky EU, které jsou dodavateli podniků ve 
třetích zemích nebo jejichž dodavatelské řetězce závisí na podnicích ze třetích zemí, by mohly 
být v důsledku svého vyloučení poškozeny. V současné hospodářské situaci by toto opatření 
nemělo být přijímáno.

Pozměňovací návrh 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o přístupu zboží a služeb třetích zemí na 
vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a 
o postupech na podporu jednání o přístupu 
zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s 
veřejnými zakázkami 

o přístupu zboží a služeb třetích zemí na 
vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami 
a ke koncesím Unie a o postupech na 
podporu jednání o přístupu zboží a služeb 
Unie na trhy třetích zemí s veřejnými 
zakázkami a ke koncesím třetích zemí

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 18
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 21 Smlouvy o Evropské unii 
stanoví, že Unie vymezuje a provádí 
společné politiky a činnosti a usiluje 
o dosažení vysokého stupně spolupráce ve 
všech oblastech mezinárodních vztahů mj. 
ve snaze povzbuzovat zapojení všech zemí 
do světové ekonomiky, včetně postupného 
odstraňování omezení mezinárodního 
obchodu.

(1) Článek 21 Smlouvy o Evropské unii 
stanoví, že Unie vymezuje a provádí 
společné politiky a činnosti a usiluje 
o dosažení vysokého stupně spolupráce ve 
všech oblastech mezinárodních vztahů 
mj. ve snaze povzbuzovat zapojení všech 
zemí do světové ekonomiky, včetně 
postupného odstraňování omezení 
mezinárodního obchodu. V článku 21 je 
rovněž uvedeno, že činnost Unie na 
mezinárodní scéně spočívá na zásadách, 
které se uplatnily při jejím založení, jejím 
rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá 
podporovat v ostatním světě: demokracie, 
právní stát, univerzálnost a nedělitelnost 
lidských práv a základních svobod, úcta 
k lidské důstojnosti, zásady rovnosti 
a solidarity a dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů 
a mezinárodního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci Světové obchodní organizace 
a prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity 
a vzájemného prospěchu.

(5) V rámci Světové obchodní organizace 
a prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu transparentnosti, 
vzájemného prospěchu a za dodržování 
svobodné a spravedlivé hospodářské 
soutěže.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci Světové obchodní organizace 
a prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity 
a vzájemného prospěchu.

(5) V rámci Světové obchodní organizace 
a prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů a koncesí Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity 
a vzájemného prospěchu.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o směrnici o koncesích musí 
být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související s koncesemi, 
neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public procurement“), tak 
koncesí („concessions“) (článek 1.2). Pro tyto dva typy smluv existují dva legislativní 
nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet. Na mezinárodní úrovni jsou 
v současnosti regulovány pouze koncese na stavební práce.

Pozměňovací návrh 21
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci Světové obchodní organizace 
a prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity 
a vzájemného prospěchu.

(5) V rámci Světové obchodní organizace 
a prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami s cílem vytvořit rovné 
podmínky a dosáhnout vzájemného 
prospěchu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci Světové obchodní organizace 
a prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity 
a vzájemného prospěchu.

(5) V rámci Světové obchodní organizace 
a prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity 
a vzájemného prospěchu tím, že rozšiřuje 
perspektivy společného trhu, který se 
stává konkurenceschopnějším, čímž 
dosahuje cílů hospodářské politiky EU.

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mnohé třetí země váhají otevřít své trhy 
s veřejnými zakázkami mezinárodní 
konkurenci či je otevřít více než dosud. 
V důsledku toho hospodářské subjekty 
Unie čelí restriktivním postupům při 
zadávání veřejných zakázek ze strany 
mnoha obchodních partnerů Unie. Tyto 
postupy ve svém důsledku způsobují ztrátu 
významných obchodních příležitostí.

(6) Mnohé třetí země váhají otevřít své trhy 
s veřejnými zakázkami a své koncese
mezinárodní konkurenci či je otevřít více 
než dosud. V důsledku toho hospodářské 
subjekty Unie čelí restriktivním postupům 
při zadávání veřejných zakázek 
a udělování koncesí ze strany mnoha 
obchodních partnerů Unie. Tyto postupy ve 
svém důsledku způsobují ztrátu 
významných obchodních příležitostí.

Or. fr
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Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Hlavním cílem tohoto nařízení je 
prosazování vzájemné otevřenosti 
mezinárodních trhů s veřejnými 
zakázkami. Zajištění vzájemně výhodné 
hospodářské soutěže mezi EU a jejími 
obchodními partnery umožní posílit 
konkurenceschopnost evropského 
vnitřního trhu a podpoří růst našeho 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s článkem 207 SFEU má být 
společná obchodní politika v oblasti 
zadávání veřejných zakázek založena na 
jednotných zásadách.

(8) V souladu s článkem 207 SFEU má být 
společná obchodní politika v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a udělování 
koncesí založena na jednotných zásadách.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu právní jistoty hospodářských 
subjektů a veřejných zadavatelů / 
zadavatelů Unie a třetích zemí by se měly 
závazky Unie vůči třetím zemím, pokud 
jde o přístup na mezinárodní trhy 
s veřejnými zakázkami, promítnout 
v právním řádu EU, čímž bude zajištěno 
jejich účinné uplatňování. Komise by měla 
vydat pokyny týkající se uplatňování 
stávajících závazků Evropské unie, pokud 
jde o přístup na mezinárodní trhy. Tyto 
pokyny by měly být pravidelně 
aktualizovány a měly by obsahovat pro 
uživatele snadno použitelné informace.

(9) V zájmu právní jistoty hospodářských 
subjektů a veřejných zadavatelů / 
zadavatelů Unie a třetích zemí by se měly 
závazky Unie vůči třetím zemím, pokud 
jde o přístup na mezinárodní trhy 
s veřejnými zakázkami a udělování 
koncesí, promítnout v právním řádu EU, 
čímž bude zajištěno jejich účinné 
uplatňování. Komise by měla vydat 
pokyny týkající se uplatňování stávajících 
závazků Evropské unie, pokud jde 
o přístup na mezinárodní trhy. Tyto pokyny 
by měly být pravidelně aktualizovány 
a měly by obsahovat pro uživatele snadno 
použitelné informace.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o směrnici o koncesích musí 
být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související s koncesemi, 
neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public procurement“), tak 
koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují dva legislativní 
nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet. Na mezinárodní úrovni jsou 
v současnosti regulovány pouze koncese na stavební práce.

Pozměňovací návrh 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V souladu se směrnicemi o zadávání 
veřejných zakázek by neměly být veřejné 
zakázky zadávány hospodářským 



PE516.621v01-00 10/69 AM\943395CS.doc

CS

subjektům, které se v minulosti účastnily 
organizované trestné činnosti a obchodu 
s lidmi a využívaly dětskou práci a které 
porušují ustanovení právních předpisů 
Unie nebo mezinárodního práva v sociální 
a pracovněprávní oblasti a v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 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 se 
zbožím a službami třetích zemí, na které se 
nevztahují mezinárodní závazky Unie, 
harmonizováno v celé Evropské unii.

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

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 29
Constance Le Grip, Nora Berra
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Za tímto účelem by měla být zavedena 
pravidla původu, aby veřejní zadavatelé / 
zadavatelé věděli, zda se na zboží a služby 
vztahují mezinárodní závazky Evropské 
unie. Původ zboží by se měl určovat 
v souladu s články 22 až 26 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým 
se vydává celní kodex Společenství. Podle 
tohoto nařízení by se zboží mělo považovat 
za zboží Unie, pokud bylo zcela pořízeno 
či vyrobeno v Unii. Zboží, na jehož výrobě 
se podílela jedna nebo více třetích zemí, by 
se mělo považovat za zboží pocházející ze 
země, kde došlo k poslednímu 
podstatnému hospodářsky zdůvodněnému 
zpracování nebo opracování, které bylo 
provedeno v podnicích k tomu vybavených 
a které vyústilo v nový výrobek nebo 
představuje důležitý stupeň výroby. Původ 
služby by se měl určovat na základě 
původu fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje. Pokyny uvedené v 9. bodu 
odůvodnění by měly zahrnovat praktické 
uplatňování pravidel původu.

(11) Za tímto účelem by měla být zavedena 
pravidla původu, aby veřejní zadavatelé / 
zadavatelé věděli, zda se na zboží a služby 
vztahují mezinárodní závazky Evropské 
unie. Původ zboží by se měl určovat 
v souladu s články 52 až 55 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
č. XXX/2013, kterým se vydává celní 
kodex Unie, včetně dodatečných 
ustanovení, která mají být přijata podle 
článku 55. Podle tohoto nařízení by se 
zboží mělo považovat za zboží Unie, 
pokud bylo zcela pořízeno či vyrobeno 
v Unii. Zboží, na jehož výrobě se podílela 
jedna nebo více třetích zemí, by se mělo 
považovat za zboží pocházející ze země, 
kde došlo k poslednímu podstatnému 
hospodářsky zdůvodněnému zpracování 
nebo opracování, které bylo provedeno 
v podnicích k tomu vybavených a které 
vyústilo v nový výrobek nebo představuje 
důležitý stupeň výroby. Původ služby by se 
měl určovat na základě původu fyzické či 
právnické osoby, která ji poskytuje. 
Pokyny uvedené v 9. bodu odůvodnění by 
měly zahrnovat praktické uplatňování 
pravidel původu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla posoudit, zda schválí, 
aby veřejní zadavatelé / zadavatelé ve 
smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES 

(12) Komise by měla posoudit, zda schválí, 
aby veřejní zadavatelé / zadavatelé ve 
smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES 



PE516.621v01-00 12/69 AM\943395CS.doc

CS

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[….] ze dne [….]…. o udělování koncesí] 
měli možnost z postupů při zadávání 
zakázek vyloučit zakázky na zboží a služby 
s odhadovanou hodnotou nejméně 
5 000 000 EUR, na které se nevztahují 
mezinárodní závazky Evropské unie.

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[….] ze dne [….]…. o udělování koncesí] 
měli možnost z postupů při zadávání 
zakázek nebo z postupů udělování koncesí
vyloučit zakázky na zboží a služby 
a koncese s odhadovanou hodnotou 
nejméně 5 000 000 EUR, na které se 
nevztahují mezinárodní závazky Evropské 
unie.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 31
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla posoudit, zda schválí, 
aby veřejní zadavatelé / zadavatelé ve 
smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[….] ze dne [….]…. o udělování koncesí] 
měli možnost z postupů při zadávání 
zakázek vyloučit zakázky na zboží a služby 
s odhadovanou hodnotou nejméně 
5 000 000 EUR, na které se nevztahují 
mezinárodní závazky Evropské unie.

(12) Veřejní zadavatelé / zadavatelé ve 
smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[….] ze dne [….]…. o udělování koncesí] 
mohou z postupů při zadávání zakázek 
vyloučit zakázky na zboží a služby s 
odhadovanou hodnotou nejméně 5 000 000 
EUR, na které se nevztahují mezinárodní 
závazky Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Philippe Juvin, Frank Engel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří 
zamýšlí využít svou pravomoc v souladu 
s tímto nařízením a vyloučit nabídky na 
zboží a/nebo služby s původem mimo 
Evropskou unii, u nichž více než 50 % 
celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, by 
měli z důvodu transparentnosti informovat 
hospodářské subjekty o této skutečnosti 
v oznámení o zakázce zveřejněné 
v Úředním věstníku Evropské unie.

(13) Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří 
zamýšlí využít svou pravomoc v souladu 
s tímto nařízením a vyloučit nabídky na 
zboží a/nebo služby nebo zakázky
s původem mimo Evropskou unii, u nichž 
více než 50 % celkové hodnoty nabízeného 
zboží a služeb představuje nezahrnuté 
zboží a služby, by měli z důvodu 
transparentnosti informovat hospodářské 
subjekty o této skutečnosti v oznámení 
o zakázce zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 33
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) U zakázek s odhadovanou hodnotou 
nejméně 5 000 000 EUR by měla Komise 
schválit zamýšlené vyloučení, pokud 
mezinárodní dohoda o přístupu na trh 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
uzavřená mezi Unií a zemí, kde má zboží 
a/nebo služby svůj původ, obsahuje
výslovnou výhradu Unie pro přístup na trh 
u zboží a/nebo služeb, pro které se 
vyloučení navrhuje. Neexistuje-li taková 

(15) U zakázek s odhadovanou hodnotou 
nejméně 5 000 000 EUR by měla Komise 
schválit zamýšlené vyloučení, pokud 
mezinárodní dohoda o přístupu na trh 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
uzavřená mezi Unií a zemí, kde má zboží 
a/nebo služby svůj původ, obsahuje 
výslovnou výhradu Unie pro přístup na trh 
u zboží a/nebo služeb, pro které se 
vyloučení navrhuje. Neexistuje-li taková 
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dohoda, měla by Komise schválit 
vyloučení, pokud třetí země zachovává 
restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek, jež vedou k nedostatečně 
důsledné reciprocitě při otevírání trhů 
mezi Unií a dotyčnou třetí zemí. 
Nedostatečně důsledná reciprocita by se 
měla předpokládat v situaci, kdy 
restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek způsobují vážnou a opakující se 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
zboží a služeb EU.

dohoda, měla by Komise schválit 
vyloučení, pokud třetí země zachovává 
restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek, jež vedou k nedostatečně 
důslednému otevírání trhů mezi Unií 
a dotyčnou třetí zemí. Nedostatečně 
důsledné rovné podmínky ve vztahu 
k otevírání trhů by se měly předpokládat 
v situaci, kdy restriktivní opatření v oblasti 
veřejných zakázek způsobují vážnou a 
opakující se diskriminaci hospodářských 
subjektů, zboží a služeb EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) U zakázek s odhadovanou hodnotou 
nejméně 5 000 000 EUR by měla Komise 
schválit zamýšlené vyloučení, pokud 
mezinárodní dohoda o přístupu na trh 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
uzavřená mezi Unií a zemí, kde má zboží 
a/nebo služby svůj původ, obsahuje 
výslovnou výhradu Unie pro přístup na trh 
u zboží a/nebo služeb, pro které se 
vyloučení navrhuje. Neexistuje-li taková 
dohoda, měla by Komise schválit 
vyloučení, pokud třetí země zachovává 
restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek, jež vedou k nedostatečně 
důsledné reciprocitě při otevírání trhů mezi 
Unií a dotyčnou třetí zemí. Nedostatečně 
důsledná reciprocita by se měla 
předpokládat v situaci, kdy restriktivní 
opatření v oblasti veřejných zakázek 
způsobují vážnou a opakující se 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
zboží a služeb EU.

(15) U zakázek a koncesí s odhadovanou 
hodnotou nejméně 5 000 000 EUR by měla 
Komise schválit zamýšlené vyloučení, 
pokud mezinárodní dohoda o přístupu na 
trh v oblasti zadávání veřejných zakázek 
nebo udělování koncesí uzavřená mezi 
Unií a zemí, kde má zboží a/nebo služby 
svůj původ, obsahuje výslovnou výhradu 
Unie pro přístup na trh u zboží a/nebo
služeb, pro které se vyloučení navrhuje. 
Neexistuje-li taková dohoda, měla by 
Komise schválit vyloučení, pokud třetí 
země zachovává restriktivní opatření 
v oblasti veřejných zakázek nebo koncesí, 
jež vedou k nedostatečně důsledné 
reciprocitě při otevírání trhů mezi Unií 
a dotyčnou třetí zemí. Nedostatečně 
důsledná reciprocita by se měla 
předpokládat v situaci, kdy restriktivní 
opatření v oblasti veřejných zakázek nebo 
koncesí způsobují vážnou a opakující se 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
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zboží a služeb EU.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 35
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity by měla Komise 
prověřit, do jaké míry zákony dotyčné 
země v oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu s mezinárodními 
normami v této oblasti a zabraňují veškeré 
diskriminaci zboží, služeb a hospodářských 
subjektů Unie. Dále by měla prověřit, do 
jaké míry veřejné orgány a/nebo jednotliví 
zadavatelé působící v oblasti veřejných 
zakázek zachovávají nebo přijímají 
diskriminační postupy vůči zboží, službám 
a hospodářským subjektům Unie.

(16) Při posuzování existence nedostatečně 
důsledných rovných podmínek by měla 
Komise prověřit, do jaké míry zákony 
dotyčné země v oblasti veřejných zakázek 
zajišťují transparentnost v souladu 
s mezinárodními normami v této oblasti 
a zabraňují veškeré diskriminaci zboží, 
služeb a hospodářských subjektů Unie. 
Dále by měla prověřit, do jaké míry 
veřejné orgány a/nebo jednotliví zadavatelé 
působící v oblasti veřejných zakázek 
zachovávají nebo přijímají diskriminační 
postupy vůči zboží, službám 
a hospodářským subjektům Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity by měla Komise 
prověřit, do jaké míry zákony dotyčné 
země v oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu s mezinárodními 
normami v této oblasti a zabraňují veškeré 
diskriminaci zboží, služeb a hospodářských 
subjektů Unie. Dále by měla prověřit, do 
jaké míry veřejné orgány a/nebo jednotliví 
zadavatelé působící v oblasti veřejných 
zakázek zachovávají nebo přijímají 
diskriminační postupy vůči zboží, službám 
a hospodářským subjektům Unie.

(16) Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity by měla Komise 
prověřit, do jaké míry zákony dotyčné 
země v oblasti veřejných zakázek 
a koncesí zajišťují transparentnost 
v souladu s mezinárodními normami v této 
oblasti a zabraňují veškeré diskriminaci 
zboží, služeb a hospodářských subjektů 
Unie. Dále by měla prověřit, do jaké míry 
veřejné orgány a/nebo jednotliví zadavatelé 
působící v oblasti veřejných zakázek 
zachovávají nebo přijímají diskriminační 
postupy vůči zboží, službám 
a hospodářským subjektům Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet. Na mezinárodní úrovni 
jsou v současnosti regulovány pouze koncese na stavební práce.

Pozměňovací návrh 37
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Dodržování předpisů v oblasti 
sociálních věcí, pracovního práva 
a životního prostředí platných v místě 
výkonu práce ve třetí zemi, tak jak
stanovily mezinárodní dohody, například 
úmluva MOP č. 94, a právní předpisy 
a kolektivní smlouvy, by se nemělo vnímat 
jako diskriminační postup.
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise by měla být schopna 
předcházet případnému nepříznivému 
dopadu zamýšleného vyloučení na 
probíhající obchodní jednání s dotyčnou 
třetí zemí. Proto v případě, že se daná země 
zapojuje do významných jednání s Unií 
o přístupu na trh v oblasti zadávání 
veřejných zakázek a že podle názoru 
Komise existuje v blízké budoucnosti 
reálná vyhlídka na odstranění restriktivních 
postupů zadávání zakázek, může Komise 
přijmout prováděcí akt, kterým stanoví, že 
zboží a služby z této země nemají být po 
dobu jednoho roku vyloučeny z postupů při 
zadávání zakázek.

(17) Komise by měla být schopna 
předcházet případnému nepříznivému 
dopadu zamýšleného vyloučení na 
probíhající obchodní jednání s dotyčnou 
třetí zemí. Proto v případě, že se daná země 
zapojuje do významných jednání s Unií 
o přístupu na trh v oblasti zadávání 
veřejných zakázek nebo ke koncesím a že 
podle názoru Komise existuje v blízké 
budoucnosti reálná vyhlídka na odstranění 
restriktivních postupů zadávání zakázek 
nebo udělování koncesí, může Komise 
přijmout prováděcí akt, kterým stanoví, že 
zboží a služby z této země nemají být po 
dobu jednoho roku vyloučeny z postupů při 
zadávání zakázek nebo udělování koncesí.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že přístup zboží 
a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh 
s veřejnými zakázkami Unie spadá do 
působnosti společné obchodní politiky, 
neměli by členské státy nebo jejich veřejní 
zadavatelé / zadavatelé mít možnost 
omezovat přístup zboží a služeb třetích 
zemí do svých zadávacích řízení jinak než 
za použití opatření stanovených v tomto 
nařízení.

(18) Vzhledem k tomu, že přístup zboží 
a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh 
s veřejnými zakázkami Unie a ke 
koncesím Unie spadá do působnosti 
společné obchodní politiky, neměli by 
členské státy nebo jejich veřejní zadavatelé 
/ zadavatelé mít možnost omezovat přístup 
zboží a služeb třetích zemí do svých 
zadávacích řízení jinak než za použití 
opatření stanovených v tomto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 40
Barbara Weiler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Jelikož je pro veřejné zadavatele / 
zadavatele obtížnější posoudit vysvětlení 
uchazečů u nabídek na dodávky zboží 
a/nebo služeb pocházejících ze zemí mimo 
Evropskou unii, u nichž více než 50 % 
celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, je 
při zpracování nabídek s neobvykle nízkou 
cenou vhodné zajistit větší transparentnost. 
Vedle pravidel stanovených v článku 69 
směrnice o zadávání veřejných zakázek
a článku 79 směrnice o zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy 

(19) Jelikož je pro veřejné zadavatele / 
zadavatele obtížnější posoudit vysvětlení 
uchazečů u nabídek na dodávky zboží 
a/nebo služeb pocházejících ze zemí mimo 
Evropskou unii, u nichž více než 50 % 
celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, je 
při zpracování nabídek s neobvykle nízkou 
cenou vhodné zajistit větší transparentnost. 
Nabídky na provedení stavebních prací, 
zajištění dodávek nebo poskytnutí služeb, 
které se jeví neobvykle nízké, mohou 
vycházet z technicky, hospodářsky nebo 
právně nevyhovujících předpokladů či 
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a poštovních služeb by měl veřejný 
zadavatel / zadavatel, který zamýšlí 
přijmout nabídku s neobvykle nízkou 
cenou, písemně informovat ostatní 
uchazeče o svém záměru a uvést důvody 
pro tuto neobvykle nízkou uváděnou cenu 
nebo náklady. Ostatní uchazeči tak budou 
moci přispět k přesnějšímu posouzení toho, 
zda bude úspěšný uchazeč za podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci 
schopen zcela dostát smlouvě. Tyto 
dodatečné informace tudíž pomohou 
dosáhnout rovnějších podmínek na trhu EU 
s veřejnými zakázkami.

postupů. Vedle pravidel stanovených 
v článku 69 směrnice 20XX/XXX/EU 
Evropského parlamentu a Rady1 a článku 
79 směrnice 20XX/XXX/EU Evropského 
parlamentu a Rady2 by měl veřejný 
zadavatel / zadavatel, který zamýšlí 
přijmout nabídku s neobvykle nízkou 
cenou, písemně informovat ostatní 
uchazeče o svém záměru a uvést důvody 
pro tuto neobvykle nízkou uváděnou cenu 
nebo náklady. Nebude-li uchazeč schopen 
poskytnout dostatečné vysvětlení, veřejný 
zadavatel by měl být oprávněn tuto 
nabídku odmítnout. Ostatní uchazeči tak 
budou moci přispět k přesnějšímu 
posouzení toho, zda bude úspěšný uchazeč 
za podmínek uvedených v zadávací 
dokumentaci schopen zcela dostát 
smlouvě. Tyto dodatečné informace tudíž 
pomohou dosáhnout rovnějších podmínek 
na trhu EU s veřejnými zakázkami.
_________________
1 Směrnice 20XX/XXX/EU Evropského 
parlamentu a Rady o zadávání veřejných 
zakázek (Úř. věst. XXXX) 
(2011/0438(COD)).
2 Směrnice 20XX/XXX/EU Evropského 
parlamentu a Rady o zadávání veřejných 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb (Úř. věst. XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise musí mít kdykoliv možnost 
dát z vlastní iniciativy nebo na žádost 

(20) Komise musí mít kdykoliv možnost 
dát z vlastní iniciativy nebo na žádost 



PE516.621v01-00 20/69 AM\943395CS.doc

CS

zúčastněných stran či členského státu 
podnět k prošetření externího zadávání 
zakázek, pokud jde o údajné zachovávání 
restriktivních postupů ze strany třetí země. 
Přihlédnout by se mělo zejména ke 
skutečnosti, že v souladu s ustanoveními 
čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení schválila 
Komise řadu zamýšlených vyloučení pro 
třetí země. Těmito vyšetřovacími postupy 
není dotčeno nařízení Rady (ES) 
č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, 
kterým se stanoví postupy Společenství v 
oblasti společné obchodní politiky k 
zajištění výkonu práv Společenství podle 
mezinárodních obchodních pravidel, 
zejména pravidel sjednaných v rámci 
Světové obchodní organizace.

zúčastněných stran či členského státu 
podnět k prošetření externího zadávání 
zakázek a udělování koncesí, pokud jde 
o údajné zachovávání restriktivních 
postupů ze strany třetí země. Přihlédnout 
by se mělo zejména ke skutečnosti, že 
v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 
tohoto nařízení schválila Komise řadu 
zamýšlených vyloučení pro třetí země. 
Těmito vyšetřovacími postupy není 
dotčeno nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze 
dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví 
postupy Společenství v oblasti společné 
obchodní politiky k zajištění výkonu práv 
Společenství podle mezinárodních 
obchodních pravidel, zejména pravidel 
sjednaných v rámci Světové obchodní 
organizace.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice 
o koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií 
související s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pokud se Komise na základě 
dostupných informací důvodně domnívá, 
že třetí země přijala nebo zachovává 
restriktivní postupy při zadávání veřejných 
zakázek, měla by být schopna zahájit 
šetření. Je-li existence restriktivních 
postupů při zadávání veřejných zakázek ve 
třetí zemi potvrzena, Komise by ji měla 
vyzvat k zahájení konzultací s cílem zlepšit 

(21) Pokud se Komise na základě 
dostupných informací důvodně domnívá, 
že třetí země přijala nebo zachovává 
restriktivní postupy při zadávání veřejných 
zakázek nebo udělování koncesí, měla by 
být schopna zahájit šetření. Je-li existence 
restriktivních postupů při zadávání 
veřejných zakázek ve třetí zemi potvrzena, 
Komise by ji měla vyzvat k zahájení 
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příležitosti hospodářských subjektů, zboží 
a služeb při zadávání veřejných zakázek 
v této zemi.

konzultací s cílem zlepšit příležitosti 
hospodářských subjektů, zboží a služeb 
při zadávání veřejných zakázek v této 
zemi.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato opatření mohou zahrnovat 
povinné vyloučení některých druhů zboží a 
služeb z dané třetí země z postupů při 
zadávání veřejných zakázek v Evropské 
unii nebo uvalení povinné cenové sankce 
na nabídky zboží a služeb pocházejících z 
dané třetí země. Aby nedocházelo 
k obcházení těchto opatření, může být 
rovněž nezbytné vyloučit určité právnické 
osoby pod zahraniční kontrolou nebo 
v zahraničním vlastnictví usazené 
v Evropské unii, které nevyvíjejí 
významnou podnikatelskou činnost, jež je 
přímo a skutečně propojena 
s hospodářstvím daného členského státu. 
Vhodná opatření by měla být přiměřená 
restriktivním postupům při zadávání 
veřejných zakázek, jichž se týkají.

(23) Tato opatření mohou zahrnovat 
povinné vyloučení některých druhů zboží a 
služeb z dané třetí země z postupů při 
zadávání veřejných zakázek nebo 
udělování koncesí v Evropské unii nebo 
uvalení povinné cenové sankce na nabídky 
zboží a služeb pocházejících z dané třetí 
země. Aby nedocházelo k obcházení těchto 
opatření, může být rovněž nezbytné 
vyloučit určité právnické osoby pod 
zahraniční kontrolou nebo v zahraničním 
vlastnictví usazené v Evropské unii, které 
nevyvíjejí významnou podnikatelskou 
činnost, jež je přímo a skutečně propojena 
s hospodářstvím daného členského státu. 
Vhodná opatření by měla být přiměřená 
restriktivním postupům při zadávání 
veřejných zakázek, jichž se týkají.

Or. fr
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Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo možné promítnout do 
právního řádu Evropské unie závazky 
týkající se přístupu na mezinárodní trhy v 
oblasti veřejných zakázek, učiněné po 
přijetí tohoto nařízení, měla by Komise být 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie zmocněna přijímat akty 
pozměňující seznam mezinárodních dohod 
uvedený v příloze k tomuto nařízení. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci své 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. 
Komise by při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit 
současné, včasné a náležité předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(27) Aby bylo možné promítnout do 
právního řádu Evropské unie závazky 
týkající se přístupu na mezinárodní trhy v 
oblasti veřejných zakázek a koncesí, 
učiněné po přijetí tohoto nařízení, měla by 
Komise být podle článku 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie zmocněna 
přijímat akty pozměňující seznam 
mezinárodních dohod uvedený v příloze 
k tomuto nařízení. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci své přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Komise by při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
měla zajistit současné, včasné a náležité 
předání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.
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Pozměňovací návrh 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V souladu se zásadou proporcionality 
je pro dosažení základního cíle, kterým je 
vytvoření společné vnější politiky v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, nezbytné a 
vhodné stanovit pravidla zacházení se 
zbožím a službami, na něž se nevztahují 
mezinárodní závazky Evropské unie. 
V souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii nepřekračuje toto nařízení o 
přístupu hospodářských subjektů, zboží a 
služeb ze třetích zemí rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení sledovaných cílů,

(31) V souladu se zásadou proporcionality 
je pro dosažení základního cíle, kterým je 
vytvoření společné vnější politiky v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a udělování 
koncesí, nezbytné a vhodné stanovit 
pravidla zacházení se zbožím a službami, 
na něž se nevztahují mezinárodní závazky 
Evropské unie. V souladu s čl. 5 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii nepřekračuje toto 
nařízení o přístupu hospodářských 
subjektů, zboží a služeb ze třetích zemí 
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
sledovaných cílů,

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla přístupu 
zboží a služeb ze třetích zemí k zadávání 
zakázek na provedení stavebních prací 
a/nebo stavby, dodávku zboží a zajištění 
služeb veřejnými zadavateli / zadavateli 
Unie a stanoví postupy na podporu jednání 

1. Toto nařízení stanoví pravidla přístupu 
zboží a služeb ze třetích zemí k zadávání 
zakázek a udělování koncesí na provedení 
stavebních prací a/nebo stavby, dodávku 
zboží a zajištění služeb, podle typu dotčené 
smlouvy, veřejnými zadavateli / zadavateli 



PE516.621v01-00 24/69 AM\943395CS.doc

CS

o přístupu zboží a služeb Unie na trhy 
třetích zemí s veřejnými zakázkami.

Unie a stanoví postupy na podporu jednání 
o přístupu zboží a služeb Unie na trhy 
třetích zemí s veřejnými zakázkami a ke 
koncesím třetích zemí.

Or. fr

Odůvodnění

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Pozměňovací návrh 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla přístupu 
zboží a služeb ze třetích zemí k zadávání 
zakázek na provedení stavebních prací 
a/nebo stavby, dodávku zboží a zajištění 
služeb veřejnými zadavateli / zadavateli 
Unie a stanoví postupy na podporu jednání 
o přístupu zboží a služeb Unie na trhy 
třetích zemí s veřejnými zakázkami.

1. Toto nařízení stanoví pravidla přístupu 
zboží a služeb ze třetích zemí k zadávání 
zakázek na provedení stavebních prací 
a/nebo stavby, dodávku zboží a zajištění 
služeb veřejnými zadavateli / zadavateli 
Unie a stanoví postupy na podporu jednání 
o přístupu zboží a služeb Unie na trhy 
třetích zemí s veřejnými zakázkami za 
účelem prosazování vzájemné otevřenosti 
trhů s veřejnými zakázkami mezi Unií a 
jejími obchodními partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tímto nařízením 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 
s pravidly pro státní podpory a jakým 
zvláštním povinnostem by měly podléhat. 
Tímto nařízením není dotčeno ani 
rozhodnutí veřejných orgánů, zda, jak a 
do jaké míry chtějí vykonávat veřejné 
funkce samy podle Protokolu č. 26 o 
službách obecného zájmu a článku 14 
SFEU. To platí rovněž pro politiky 
Evropské unie vůči třetím zemím.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Philippe Juvin, Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto nařízení se použije na zadávání 
zakázek tam, kde je dodávka zboží nebo 
služeb zadána pro veřejné účely a nikoli za 
účelem dalšího komerčního prodeje či za 
účelem výroby zboží nebo zajištění služeb 
pro komerční prodej.

Toto nařízení se použije na zadávání 
zakázek tam, kde je dodávka zboží nebo 
služeb zadána pro veřejné účely a na 
udělení koncesí na služby poskytované pro 
veřejné účely, a nikoli za účelem dalšího 
komerčního prodeje či za účelem výroby 
zboží nebo zajištění služeb pro komerční 
prodej.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
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dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet. Neexistují koncese na 
dodávky zboží.

Pozměňovací návrh 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto 
osob a/nebo subjektů, včetně dočasných 
sdružení podniků, která na trhu nabízí 
provedení stavebních prací a/nebo staveb, 
dodání výrobků nebo poskytování služeb;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s vývojem jednání o směrnici o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 51
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „veřejným zadavatelem / zadavatelem“ 
se rozumí „veřejný zadavatel“ podle 
definice v [čl. 1 odst. 9 směrnice 
2004/18/ES a „zadavatel“ podle definice 
v článku 2 směrnice 2004/17/ES a článcích 
3 a 4 směrnice 20.. o udělování koncesí];

c) „veřejným zadavatelem / zadavatelem“ 
se rozumí vnitrostátní, regionální nebo 
místní orgány, veřejnoprávní subjekty, 
sdružení tvořená jedním nebo více 
takovými veřejnoprávními subjekty podle 
definice v [čl. 1 odst. 9 směrnice 
2004/18/ES a „zadavatel“ podle definice v 
článku 2 směrnice 2004/17/ES a článcích 3 
a 4 směrnice 20.. o udělování koncesí];

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zahrnutým zbožím nebo službami“ se 
rozumí zboží nebo služby pocházející ze 
země, s níž Unie uzavřela mezinárodní 
dohodu v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, jež zahrnuje závazky, pokud jde o 
přístup na trh, a podléhající ustanovením 
příslušné dohody. Seznam příslušných 
dohod je uveden v příloze I tohoto 
nařízení;

d) „zahrnutým zbožím nebo službami“ se 
rozumí zboží nebo služby pocházející ze 
země, s níž Unie uzavřela mezinárodní 
dohodu v oblasti zadávání veřejných 
zakázek a udělování koncesí, jež zahrnuje 
závazky, pokud jde o přístup na trh, a 
podléhající ustanovením příslušné dohody. 
Seznam příslušných dohod je uveden 
v příloze I tohoto nařízení;
(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
legislativního textu (přidání odkazu na 
koncese tam, kde jsou zmíněny veřejné 
zakázky); jeho přijetí si vyžádá provedení 
technických úprav v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „nedostatečně důslednou 
reciprocitou“ se rozumí existence 
restriktivních opatření v oblasti veřejných 
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zakázek nebo koncesí, které způsobují 
vážnou a opakující se diskriminaci 
hospodářských subjektů, zboží a služeb 
Unie. Tato nedostatečně důsledná 
reciprocita může vést zejména k:
a) nedostatečným mezinárodním 
závazkům třetí země, pokud jde o veřejné 
zakázky a koncese, zajišťujícím 
transparentnost a zakazujícím jakoukoli 
formu diskriminace hospodářských 
subjektů, zboží a služeb Unie;
b) právním předpisům nebo regulačním 
opatřením třetích zemí – ať už se týkají 
veřejných zakázek či koncesí, nebo ne, 
které záměrně nebo nezáměrně vedou k 
nedostatečné transparentnosti nebo 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
zboží a služeb Unie;
c) přijetí nebo provádění diskriminačních 
postupů ze strany veřejných zadavatelů 
nebo jednotlivých zadavatelů ze třetích 
zemí vůči hospodářským subjektům, zboží 
nebo službám Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Myšlenka „nedostatečně důsledné reciprocity“ je klíčovým pojmem návrhu nařízení a je třeba 
ji definovat. Komise musí provádět analýzu případ od případu, díky čemuž může podle 
konkrétní posuzované situace zahrnout opatření, která nejsou uvedena v tomto nařízení. Proto 
je zapotřebí definice, jež nebude restriktivní.

Pozměňovací návrh 54
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „výhradou ohledně přístupu na trh“ 
se rozumí jakákoli výjimka nebo odchylka 
přijatá ze strany státu, s nímž Unie 
uzavřela mezinárodní dohodu v oblasti 
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zadávání veřejných zakázek nebo 
udělování koncesí, jež zahrnuje závazky 
týkající se přístupu na trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „uspokojivým nápravným opatřením“ 
se rozumí odstranění restriktivních 
opatření, na něž se zaměřilo šetření 
Evropské komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „nedostatečně důslednou 
reciprocitou“ se rozumí jakákoli opatření 
omezující přístup na trh v oblasti zadávání 
veřejných zakázek nebo ke koncesím, 
která mají za následek opakující se a 
vážnou diskriminaci subjektů, zboží a 
služeb Unie, zejména prostřednictvím 
diskriminačních právních a správních 
předpisů nebo nedostatečnými formálními 
či praktickými zárukami rovného a 
transparentního zacházení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 57
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) „nápravnými opatřeními“ se rozumí 
odstranění restriktivních opatření, na něž 
se zaměřilo šetření Komise

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se pro účely tohoto nařízení považuje 
provedení stavebních prací a/nebo stavby 
ve smyslu směrnice [2004/17/ES, 
2004/18/ES a směrnice 201./.. o udělování 
koncesí] za poskytování služeb;

d) se „stavbou“ rozumí výsledek 
stavebních nebo inženýrských prací, který 
je sám o sobě dostatečný k plnění 
hospodářské nebo technické funkce.

„Veřejnými zakázkami na stavební práce“ 
se rozumějí veřejné zakázky, jejichž
předmětem je jedna z následujících 
možností:
a) provedení, nebo projekt i provedení 
stavebních prací vztahujících se k jedné 
z činností uvedených v příloze II;
b) provedení, nebo projekt i provedení 
stavby;
c) realizace stavby libovolným způsobem, 
který odpovídá požadavkům stanoveným 
veřejným zadavatelem, jenž má 
rozhodující vliv na druh nebo projekt 
stavby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) se „veřejnými zakázkami na dodávky“ 
rozumějí veřejné zakázky, jejichž 
předmětem je koupě výrobků, pronájem, 
právo užívání, leasing, nájem nebo koupě 
na splátky, s předkupním právem nebo bez 
něj. Veřejná zakázka na dodávky může 
jako vedlejší předmět zahrnovat 
umísťovací a instalační práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d – bod 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) se „veřejnými zakázkami na služby“ 
rozumějí veřejné zakázky, jejichž 
předmětem je poskytování jiných služeb, 
než které stanoví odst. 2 písm. d);

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) znamená „povinná cenová sankce“ 
povinnost zadavatelů zvýšit – s určitými 
výjimkami – cenu za služby a/nebo zboží 
pocházející z některých třetích zemí, jež 
byla nabídnuta v zadávacích řízeních.

e) znamená „povinná cenová sankce“ 
povinnost zadavatelů zvýšit – s určitými 
výjimkami – cenu za služby a/nebo zboží 
pocházející z některých třetích zemí, jež 
byla nabídnuta v zadávacích řízeních nebo 
v postupech udělování koncesí.
(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
legislativního textu (přidání odkazu na 
„postup udělování koncesí“ tam, kde jsou 
zmíněna „zadávací řízení“, v jednotném i 
množném čísle); jeho přijetí si vyžádá 
provedení technických úprav v celém 
textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) se „výhradou pro přístup na trh“ 
rozumí jakákoli výjimka nebo odchylka od 
mezinárodní smlouvy v oblasti veřejných 
zakázek zahrnující závazky v oblasti 
přístupu na trh.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Původ zboží se určuje v souladu s články 
22 až 26 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 2913/1992 ze dne 
12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství.

1. Původ zboží se určuje v souladu s články 
52 až 55, včetně aktů v přenesené 
pravomoci, které mají být přijaty podle 
článku 55, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. XXXX/2013, kterým 
se vydává celní kodex Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Při zadávání zakázek na provedení 
stavebních prací a/nebo stavby, dodávku 
zboží nebo zajištění služeb zacházejí 
veřejní zadavatelé / zadavatelé se 
zahrnutým zbožím a službami stejným 
způsobem jako se zbožím a službami 
pocházejícími z Evropské unie.

Při zadávání zakázek na provedení 
stavebních prací a/nebo stavby, dodávku 
zboží nebo zajištění služeb nebo při 
udělování koncesí na provedení stavby 
nebo zajištění služeb zacházejí veřejní 
zadavatelé / zadavatelé se zahrnutým 
zbožím a službami stejným způsobem jako 
se zbožím a službami pocházejícími z 
Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet. Neexistují však koncese 
na dodávky zboží.
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Pozměňovací návrh 65
Morten Løkkegaard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na žádost jednotlivých zadavatelů podle 
pravidel stanovených v článku 6;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek by měl negativní dopad na jednotný trh – umožnil by vyloučení nabídek dodavatelů ze 
třetích zemí i v případě, kdy významný kapitálový podíl vlastní společnost z členského státu 
EU (až do výše 49 %). Podnikům EU, které jsou dodavateli podniků ze třetích zemí nebo 
jejichž dodavatelské řetězce závisí na podnicích ze třetích zemí, by tudíž byla odepřena 
příležitost účastnit se zadávání veřejných zakázek. To by mohlo dlouhodobě poškodit vnitřní 
trh omezením hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zmocnění veřejných zadavatelů / Vyloučení nabídek, jež obsahují 
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zadavatelů k vyloučení nabídek, jež 
obsahují nezahrnuté zboží a služby

nezahrnuté zboží a služby

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise na žádost veřejných zadavatelů 
/ zadavatelů posoudí, zda u zakázek, 
jejichž odhadovaná hodnota bez daně z 
přidané hodnoty (DPH) je nejméně než 
5 000 000 EUR, schválí vyloučení 
z postupů při zadávání zakázek nabídky 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii, pokud více než 50 % celkové 
hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, a 
to za následujících podmínek.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise na žádost veřejných zadavatelů / 
zadavatelů posoudí, zda u zakázek, jejichž 
odhadovaná hodnota bez daně z přidané 
hodnoty (DPH) je nejméně než 5 000 000
EUR, schválí vyloučení z postupů při 
zadávání zakázek nabídky obsahující zboží 
nebo služby s původem mimo Unii, pokud 
více než 50 % celkové hodnoty nabízeného 
zboží a služeb představuje nezahrnuté 

1. Komise na žádost veřejných zadavatelů / 
zadavatelů posoudí, zda u zakázek, jejichž 
odhadovaná hodnota bez daně z přidané 
hodnoty (DPH) je nejméně 15 000 000
EUR, schválí vyloučení z postupů při 
zadávání zakázek nabídky obsahující zboží 
nebo služby s původem mimo Unii, pokud 
více než 50 % celkové hodnoty nabízeného 
zboží a služeb představuje nezahrnuté 



PE516.621v01-00 36/69 AM\943395CS.doc

CS

zboží a služby, a to za následujících 
podmínek.

zboží a služby, a to za následujících 
podmínek.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise na žádost veřejných zadavatelů 
/ zadavatelů posoudí, zda u zakázek, 
jejichž odhadovaná hodnota bez daně z 
přidané hodnoty (DPH) je nejméně než 
5 000 000 EUR, schválí vyloučení
z postupů při zadávání zakázek nabídky 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii, pokud více než 50 % celkové 
hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, a to 
za následujících podmínek.

1. Veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou 
vyloučit z postupů při zadávání zakázek 
nabídky obsahující zboží nebo služby s 
původem mimo Unii, pokud více než 50 % 
celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Komise u zakázek, jejichž odhadovaná 
hodnota bez daně z přidané hodnoty 
(DPH) je nejméně 5 000 000 EUR, 
posoudí, zda schválí vyloučení z postupů 
při zadávání zakázek v případě nabídky 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii, pokud více než 50 % celkové 
hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, a 
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to za podmínek uvedených níže.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby hospodářské 
subjekty plnící veřejnou zakázku dodržely 
příslušné povinnosti, pokud jde o právní 
předpisy v oblasti životního prostředí, 
sociálních věcí a pracovního práva Unie, 
vnitrostátní právní předpisy, kolektivní 
smlouvy a mezinárodní právní předpisy 
v oblasti životního prostředí, sociálních 
věcí a pracovního práva uvedené v příloze 
XI směrnice o zadávání veřejných 
zakázek, včetně úmluvy MOP č. 94.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V případech, kdy veřejní zadavatelé / 
zadavatelé zamýšlejí požádat o vyloučení 
z postupů při zadávání zakázek podle 
odstavce 1, uvedou to v oznámení o 
zakázce, které zveřejní v souladu s 
článkem 35 směrnice 2004/18/ES, 
článkem 42 směrnice 2004/17/ES nebo 
článkem 26 směrnice o udělování koncesí.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Veřejní zadavatelé / zadavatelé si od 
uchazečů vyžádají informace o původu 
zboží a/nebo služeb obsažených v nabídce 
a o jejich hodnotě. Jako předběžný doklad 
o tom, že nabídky nemohou být 
předmětem vyloučení podle odstavce 1, 
akceptují vlastní prohlášení. Veřejný 
zadavatel může kdykoli v průběhu řízení 
požádat uchazeče, aby předložil celou 
požadovanou dokumentaci nebo její části, 
pokud se to jeví nezbytné pro zajištění 
řádného vedení řízení. Komise může 
přijmout prováděcí akty, kterými stanoví 
jednotné formuláře prohlášení o původu 
zboží a služeb. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
podle čl. 17 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Veřejní zadavatelé / zadavatelé si od 
uchazečů vyžádají informace o původu 
zboží a/nebo služeb obsažených v nabídce 
a o jejich hodnotě. Jako předběžný doklad 
o tom, že nabídky nemohou být předmětem 
vyloučení podle odstavce 1, akceptují 

Veřejní zadavatelé / zadavatelé si od 
uchazečů vyžádají informace o původu 
zboží a/nebo služeb obsažených v nabídce 
a o jejich hodnotě. Zohlední se též kritéria 
týkající se dodržování předpisů v oblasti 
životního prostředí, sociálních věcí a 
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vlastní prohlášení. Veřejný zadavatel může 
kdykoli v průběhu řízení požádat uchazeče, 
aby předložil celou požadovanou 
dokumentaci nebo její části, pokud se to 
jeví nezbytné pro zajištění řádného vedení 
řízení. Komise může přijmout prováděcí 
akty, kterými stanoví jednotné formuláře 
prohlášení o původu zboží a služeb. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem podle čl. 17 odst. 3.

pracovního práva platných v místě výkonu 
práce ve třetí zemi, tak jak je stanovily 
mezinárodní úmluvy, například úmluva 
MOP č. 94, a právní předpisy a kolektivní 
smlouvy. Jako předběžný doklad o tom, že 
nabídky nemohou být předmětem 
vyloučení podle odstavce 1, akceptují 
vlastní prohlášení. Veřejný zadavatel může 
kdykoli v průběhu řízení požádat uchazeče, 
aby předložil celou požadovanou 
dokumentaci nebo její části, pokud se to 
jeví nezbytné pro zajištění řádného vedení 
řízení. Komise může přijmout prováděcí 
akty, kterými stanoví jednotné formuláře 
prohlášení o původu zboží a služeb. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem podle čl. 17 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejní zadavatelé / zadavatelé 
obdrží nabídky, které splňují podmínky 
odstavce 1 a u nichž z tohoto důvodu 
zamýšlejí požádat o vyloučení, informují o 
tom Komisi. Veřejný zadavatel / zadavatel 
může během oznamovacího postupu 
pokračovat v analýze nabídek.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4



PE516.621v01-00 40/69 AM\943395CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení se zasílá prostřednictvím 
jednotného formuláře elektronickou 
cestou. Komise přijme prováděcí akty, 
kterými stanoví jednotné formuláře. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem podle čl. 17 odst. 3. 
Jednotný formulář obsahuje tyto 
informace:

vypouští se

a) název a kontaktní údaje veřejného 
zadavatele / zadavatele;
b) popis předmětu zakázky;
c) název a kontaktní údaje hospodářského 
subjektu, jehož nabídka má být 
vyloučena;
d) informace o původu hospodářského 
subjektu, zboží a/nebo služeb a jejich 
hodnotě.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název a kontaktní údaje veřejného 
zadavatele / zadavatele;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis předmětu zakázky; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis předmětu zakázky; b) popis předmětu zakázky nebo koncese;
(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
legislativního textu (přidání pojmu 
„koncese“ tam, kde jsou zmíněny 
„zakázky“, v jednotném i množném čísle); 
jeho přijetí si vyžádá provedení 
technických úprav v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 81
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) název a kontaktní údaje hospodářského 
subjektu, jehož nabídka má být 
vyloučena;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 82
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace o původu hospodářského 
subjektu, zboží a/nebo služeb a jejich 
hodnotě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise si může od veřejného zadavatele / 
zadavatele vyžádat doplňující informace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace musí být předloženy ve 
lhůtě osmi pracovních dnů, počínaje 
prvním pracovním dnem následujícím po 
dni, kdy veřejný zadavatel / zadavatel 
obdrží žádost o doplňující informace. 

vypouští se
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Pokud Komise ve lhůtě uvedené v odstavci 
3 neobdrží žádné informace, běh lhůty se 
pozastaví do doby, než Komise obdrží 
požadované informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U zakázek uvedených v odstavci 1 
přijme Komise ve lhůtě dvou měsíců 
počínaje prvním pracovním dnem 
následujícím po dni, kdy obdržela 
oznámení, prováděcí akt, kterým schválí 
zamýšlené vyloučení. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 17 odst. 2. Tato lhůta 
může být v náležitě odůvodněných 
případech jednou prodloužena maximálně 
o dva měsíce, zejména pokud informace 
obsažené v oznámení nebo v přiložených 
dokumentech jsou neúplné nebo nepřesné 
nebo pokud v uváděných skutečnostech 
došlo k podstatným změnám. Pokud na 
konci této dvouměsíční lhůty nebo 
prodloužené lhůty Komise nepřijme 
rozhodnutí o schválení či neschválení 
vyloučení, má se za to, že Komise 
vyloučení neschválila.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavce 3 Komise schválí 
zamýšlené vyloučení v případech:

vypouští se

a) pokud mezinárodní dohoda o přístupu 
na trh v oblasti zadávání veřejných 
zakázek uzavřená mezi Unií a zemí, kde 
má zboží a/nebo služby svůj původ, 
obsahuje výslovnou výhradu Unie pro 
přístup na trh u zboží a/nebo služeb, pro 
které se vyloučení navrhuje;
b) pokud dohoda uvedená v písmeni a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření vedoucí k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.
Pro účely písmene b) se předpokládá 
nedostatečně důsledná reciprocita 
v případech, kdy restriktivní opatření v 
oblasti veřejných zakázek způsobují 
vážnou a opakující se diskriminaci 
hospodářských subjektů, zboží a služeb 
Unie.
Při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavce 3 Komise neschválí 
zamýšlené vyloučení v případech, kdy by 
tím došlo k narušení závazků, jež Unie v 
oblasti přístupu na trh přijala uzavřením 
mezinárodních dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud mezinárodní dohoda o přístupu vypouští se
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na trh v oblasti zadávání veřejných 
zakázek uzavřená mezi Unií a zemí, kde 
má zboží a/nebo služby svůj původ, 
obsahuje výslovnou výhradu Unie pro 
přístup na trh u zboží a/nebo služeb, pro 
které se vyloučení navrhuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pokud může jakýmkoli náležitým 
způsobem prokázat porušení příslušných 
povinností, co se týče právních předpisů 
v oblasti životního prostředí, sociálních 
věcí a pracovního práva Unie, 
vnitrostátních právních předpisů, 
kolektivních smluv a mezinárodních 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí, sociálních věcí a pracovního 
práva uvedených v příloze XI směrnice o 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
úmluvy MOP č. 94.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud dohoda uvedená v písmeni a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření vedoucí k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 

vypouští se
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otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud dohoda uvedená v písmeni a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření vedoucí 
k nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.

b) pokud dohoda uvedená v písmeni a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření v oblasti zadávání 
veřejných zakázek nebo udělování koncesí
vedoucí k nedostatečně důsledné 
reciprocitě při otevírání trhů mezi Unií a 
dotyčnou třetí zemí.

(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
legislativního textu (přidání výrazu 
„udělování koncesí“ tam, kde se objevuje 
„zadávání veřejných zakázek“); jeho 
přijetí si vyžádá provedení technických 
úprav v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Na základě jednání o směrnicích o trhu s veřejnými zakázkami a o novém návrhu směrnice o 
koncesích musí být terminologie použitá v tomto nařízení v souladu s terminologií související 
s koncesemi, neboť toto nařízení se týká jak trhu s veřejnými zakázkami („public 
procurement“), tak koncesí („concessions“) (čl. 1 odst. 2). Pro tyto dva typy smluv existují 
dva legislativní nástroje; rozdíl mezi nimi se musí v nařízení odrážet.

Pozměňovací návrh 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud dohoda uvedená v písmeni a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření vedoucí k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.

b) pokud dohoda uvedená v písmeni a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření vedoucí 
k nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí, zejména pokud tato restriktivní 
opatření poškozují hospodářské zájmy 
EU, například její průmysl.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se předpokládá 
nedostatečně důsledná reciprocita 
v případech, kdy restriktivní opatření v 
oblasti veřejných zakázek způsobují 
vážnou a opakující se diskriminaci 
hospodářských subjektů, zboží a služeb 
Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se předpokládá 
nedostatečně důsledná reciprocita 
v případech, kdy restriktivní opatření 
v oblasti veřejných zakázek způsobují 

vypouští se
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vážnou a opakující se diskriminaci 
hospodářských subjektů, zboží a služeb 
Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh spočívající ve vypuštění, které souvisí s novou definicí pojmu 
„nedostatečně důsledná reciprocita“ (čl. 2 odst. 1 písm. ga)) a s prvky, které musí Evropská 
komise zohlednit při posuzování existence „nedostatečně důsledné reciprocity“(čl. 6 odst. 5).

Pozměňovací návrh 94
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavce 3 Komise neschválí 
zamýšlené vyloučení v případech, kdy by 
tím došlo k narušení závazků, jež Unie v 
oblasti přístupu na trh přijala uzavřením 
mezinárodních dohod.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity by měla Komise 
prověřit:

vypouští se

a) do jaké míry zákony dotyčné země v 
oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu s 
mezinárodními normami v oblasti 



AM\943395CS.doc 49/69 PE516.621v01-00

CS

zadávání veřejných zakázek a zabraňují 
veškeré diskriminaci zboží, služeb a 
hospodářských subjektů Unie;
b) do jaké míry veřejní zadavatelé / 
jednotliví zadavatelé zachovávají nebo 
přijímají diskriminační postupy vůči zboží, 
službám a hospodářským subjektům Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity by měla Komise 
prověřit:

5. Při posuzování existence nedostatečně 
důsledných rovných podmínek by měla 
Komise prověřit:

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity by měla Komise 
prověřit:

5. Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity vymezené v čl. 2 
odst. 1 písm. ga) by měla Komise prověřit:

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Morten Løkkegaard



PE516.621v01-00 50/69 AM\943395CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do jaké míry zákony dotyčné země v 
oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu s 
mezinárodními normami v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a zabraňují 
veškeré diskriminaci zboží, služeb a 
hospodářských subjektů Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do jaké míry zákony dotyčné země v 
oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu s mezinárodními 
normami v oblasti zadávání veřejných 
zakázek a zabraňují veškeré diskriminaci 
zboží, služeb a hospodářských subjektů 
Unie;

a) do jaké míry zákony nebo regulační 
opatření dotyčné země v oblasti veřejných 
zakázek nebo koncesí zajišťují 
transparentnost v souladu s mezinárodními 
normami v oblasti zadávání veřejných 
zakázek a zabraňují veškeré diskriminaci 
zboží, služeb a hospodářských subjektů 
Unie;

Or. fr

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti odstavce o regulační opatření týkající se veřejných zakázek / 
koncesí, které Evropská komise musí při posuzování „nedostatečně důsledné reciprocity“ 
rovněž zohlednit.

Pozměňovací návrh 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) do jaké míry zákony nebo regulační 
opatření dotyčné země, které nejsou 
uvedeny v písmenu a) tohoto odstavce, 
záměrně či nezáměrně vedou k 
nedostatečné transparentnosti nebo 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
zboží a služeb Unie;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zahrnout také zákony nebo regulační opatření, které se netýkají přímo veřejných 
zakázek / koncesí, ale mohou obsahovat diskriminační ustanovení nebo vést k diskriminaci 
hospodářských subjektů, zboží a služeb Unie.

Pozměňovací návrh 101
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) do jaké míry veřejní zadavatelé / 
jednotliví zadavatelé zachovávají nebo 
přijímají diskriminační postupy vůči zboží, 
službám a hospodářským subjektům Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) při posuzování toho, zda existují 
důkazy vážného a opakovaného 
porušování základních práv pracovníků 
v oblasti sociálních právních předpisů a 
pracovního práva Unie, vnitrostátních 
právních předpisů, kolektivních smluv a 
mezinárodních právních předpisů 
v oblasti životního prostředí, sociálních 
věcí a pracovního práva uvedených 
v příloze XI směrnice o zadávání 
veřejných zakázek, včetně úmluvy MOP 
č. 94, Komise prověří následující 
skutečnosti:
i) do jaké míry právní předpisy a praxe 
v dotčené zemi zajišťují dodržování 
základních práv pracovníků v oblasti 
sociálních právních předpisů a 
pracovního práva Unie, vnitrostátních 
právních předpisů, kolektivních smluv a 
mezinárodních právních předpisů 
v oblasti životního prostředí, sociálních 
věcí a pracovního práva uvedených 
v příloze XI směrnice o zadávání 
veřejných zakázek, včetně úmluvy MOP 
č. 94;
ii) do jaké míry veřejní zadavatelé nebo 
jednotliví zadavatelé zachovávají nebo 
přijímají postupy, které představují 
sociální dumping vůči danému zboží nebo 
službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Před tím, než Komise přijme rozhodnutí vypouští se
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podle odstavce 3, vyslechne příslušné(ho) 
uchazeče.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří 
vyloučili nabídky podle odstavce 1, 
uvedou tuto skutečnost v oznámení o 
zadání zakázky, které zveřejní v souladu s 
článkem 35 směrnice 2004/18/ES, 
článkem 42 směrnice 2004/17/ES nebo 
článkem 27 směrnice o udělování koncesí. 
Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví jednotné formuláře oznámení o 
zadání zakázky. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
podle čl. 17 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, 
kdy Komise přijala prováděcí akt o 
dočasném přístupu zboží a služeb ze země, 
která se zapojuje do významných jednání 
s Unií, jak stanoví čl. 9 odst. 4.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Nabídky s neobvykle nízkou cenou
V případech, kdy veřejný zadavatel / 
zadavatel poté, co ověří vysvětlení 
uchazeče, zamýšlí v souladu s článkem 69 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
nebo článkem 79 směrnice o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb přijmout nabídku 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii s neobvykle nízkou cenou, u 
níž více než 50 % celkové hodnoty 
nabízeného zboží a služeb představuje 
nezahrnuté zboží a služby, písemně 
informuje ostatní uchazeče o svém 
záměru a uvede důvody pro neobvykle 
nízkou uváděnou cenu nebo náklady.
Veřejný zadavatel / zadavatel se může 
rozhodnout nezveřejnit jakékoli 
informace, pokud by to bránilo výkonu 
práva nebo bylo jiným způsobem 
v rozporu s veřejným zájmem nebo 
poškodilo oprávněné obchodní zájmy 
hospodářských subjektů, ať už veřejných 
či soukromých, nebo spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi nimi.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení klade nepřiměřenou administrativní zátěž na veřejné zadavatele. Aby zjistili, 
zda je nabídka s nízkou cenou oprávněná, museli by se seznamovat se složitými pravidly 
ohledně původu a s platnou dohodou o vládních zakázkách a bilaterálními dohodami. Pokud 
by existovala oznamovací povinnost, docházelo by rovněž ke zpoždění v zadávacích řízeních.
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Pozměňovací návrh 107
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy veřejný zadavatel / 
zadavatel poté, co ověří vysvětlení 
uchazeče, zamýšlí v souladu s článkem 69 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
nebo článkem 79 směrnice o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb přijmout nabídku 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii s neobvykle nízkou cenou, u 
níž více než 50 % celkové hodnoty 
nabízeného zboží a služeb představuje 
nezahrnuté zboží a služby, písemně 
informuje ostatní uchazeče o svém 
záměru a uvede důvody pro neobvykle 
nízkou uváděnou cenu nebo náklady.

1. V případě nabídek obsahujících zboží 
nebo služby s původem mimo EU, u nichž 
více než 50 % celkové hodnoty nabízeného 
zboží a služeb představuje nezahrnuté 
zboží nebo služby, požadují veřejní 
zadavatelé / zadavatelé po dotyčném 
hospodářském subjektu, aby vysvětlil
uváděnou cenu nebo náklady, pokud:

a) uváděná cena či náklady jsou 
minimálně o 20 % nižší než průměrná 
cena či náklady ostatních nabídek; nebo
b) uváděná cena či náklady jsou 
minimálně o 20 % nižší než cena nebo 
náklady druhé nejnižší nabídky.
2. Požadavek na vysvětlení podle 
odstavce 1 se případně týká zejména 
těchto aspektů:
a) ekonomických aspektů stavební 
metody;
b) výrobního procesu nebo poskytovaných 
služeb;
c) technických opatření;
d) původnosti stavebních prací, dodávek 
nebo služeb;
e) souladu s právními předpisy EU;
f) státní podpory, kterou uchazeč obdržel 
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během posledních tří let.
3. Pokud je zjištěna nabídka s neobvykle 
nízkou cenou podle odstavce 1 a aniž by 
byl dotčen požadavek na vysvětlení, 
veřejný zadavatel / zadavatel o tom 
písemně informuje ostatní uchazeče.
4. Veřejný zadavatel / zadavatel předem 
ověří poskytnuté informace konzultací 
s uchazečem.
5. Veřejný zadavatel / zadavatel zamítne 
nabídku s neobvykle nízkou cenou, pokud 
poskytnutý důkaz neodůvodňuje nízkou 
výši uváděné ceny či nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Barbara Weiler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V případech, kdy veřejný zadavatel / 
zadavatel poté, co ověří vysvětlení 
uchazeče, zamýšlí v souladu s článkem 69 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
nebo článkem 79 směrnice o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb přijmout nabídku 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii s neobvykle nízkou cenou, u 
níž více než 50 % celkové hodnoty 
nabízeného zboží a služeb představuje 
nezahrnuté zboží a služby, písemně 
informuje ostatní uchazeče o svém záměru 
a uvede důvody pro neobvykle nízkou 
uváděnou cenu nebo náklady.

V případech, kdy veřejný zadavatel / 
zadavatel zamýšlí v souladu s článkem 69 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
(COM(2011)0896) nebo článkem 79 
směrnice o zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb (COM(2011)0895) 
přijmout nabídku obsahující zboží nebo 
služby s původem mimo Unii s neobvykle 
nízkou cenou, u níž více než 50 % celkové 
hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, 
písemně informuje ostatní uchazeče o svém 
záměru a uvede důvody pro neobvykle 
nízkou uváděnou cenu nebo náklady.

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy veřejný zadavatel / 
zadavatel poté, co ověří vysvětlení 
uchazeče, zamýšlí v souladu s článkem 69 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
nebo článkem 79 směrnice o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb přijmout nabídku 
obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii s neobvykle nízkou cenou, u 
níž více než 50 % celkové hodnoty 
nabízeného zboží a služeb představuje 
nezahrnuté zboží a služby, písemně 
informuje ostatní uchazeče o svém záměru 
a uvede důvody pro neobvykle nízkou 
uváděnou cenu nebo náklady.

1. Veřejný zadavatel / zadavatel v souladu 
s článkem 69 směrnice o zadávání 
veřejných zakázek nebo článkem 79 
směrnice o zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb požaduje po 
hospodářských subjektech, aby vysvětlili 
cenu či náklady navržené v nabídce 
v případech, kdy se nabídka ve vztahu 
k pracím, dodávkám nebo službám jeví 
jako neobvykle nízká.

2. Vysvětlení uvedená v odstavci 1 se 
mohou týkat zejména:
a) ekonomických aspektů stavební 
metody, výrobního procesu nebo 
poskytovaných služeb
b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro provedení 
stavebních prací, dodání výrobků nebo 
poskytnutí služeb;
c) původnosti dodávek, služeb nebo 
stavebních prací navrhovaných 
uchazečem;
d) souladu s povinnostmi uvedenými 
v čl. 6 odst. 1 písm. a) novém.
da) souladu s povinnostmi uvedenými 
v článku 71 směrnice o zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb.
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e) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.
Po ověření vysvětlení uchazeče přijmout 
nabídku obsahující zboží nebo služby s 
původem mimo Unii s neobvykle nízkou 
cenou, u níž více než 50 % celkové 
hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, 
o tom písemně informuje ostatní uchazeče, 
včetně uvedení důvodů pro neobvykle 
nízkou uváděnou cenu nebo náklady.

3. Veřejný zadavatel posoudí poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 
v případě, že předložený důkaz uspokojivě 
neodůvodňuje nízkou úroveň 
navrhovaných cen či nákladů, přičemž 
přihlédne k faktorům uvedeným v odstavci 
2.
Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je neobvykle 
nízká, jelikož nesplňuje příslušné 
povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) 
novém.
4. Pokud veřejný zadavatel shledá, že 
nabídka je neobvykle nízká proto, že 
uchazeč obdržel státní podporu, může ji 
zamítnout jen z tohoto důvodu pouze 
tehdy, byl-li uchazeč konzultován a nebyl 
schopen v dostatečné lhůtě stanovené 
veřejným zadavatelem prokázat, že 
dotčená podpora byla slučitelná 
s vnitřním trhem ve smyslu článku 107 
Smlouvy.
5. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní prostřednictvím správní 
spolupráce ostatním členským státům 
jakékoli dostupné informace týkající se 
dokladů a dokumentů předložených 
v souvislosti s faktory uvedenými 
v odstavci 2, jako např. právní a správní 
předpisy, obecně platné kolektivní dohody 
nebo vnitrostátní technické normy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Barbara Weiler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé požadují po 
hospodářských subjektech, aby vysvětlily 
cenu či náklady navržené v nabídce 
v případech, kdy se nabídka ve vztahu 
k pracím, dodávkám nebo službám jeví 
jako neobvykle nízká.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Barbara Weiler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vysvětlení uvedená v odstavci 1a (novém) 
se mohou týkat zejména:
a) ekonomických aspektů stavební 
metody, výrobního procesu nebo 
poskytovaných služeb;
b) zvolených technických řešení nebo 
výjimečně příznivých podmínek, které má 
uchazeč k dispozici pro provedení 
stavebních prací, dodání výrobků nebo 
poskytnutí služeb;
c) původnosti dodávek, služeb nebo 
stavebních prací navrhovaných 
uchazečem;
d) souladu s příslušnými povinnostmi, 
pokud jde o právní předpisy v oblasti 
životního prostředí, sociálních věcí a 
pracovního práva Unie, vnitrostátní 
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právní předpisy, kolektivní smlouvy nebo 
mezinárodní právní předpisy v oblasti 
životního prostředí, sociálních věcí a 
pracovního práva uvedené v příloze XI 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
(COM(2011)0896), nebo pokud tyto 
předpisy nejsou použitelné, s ostatními 
ustanoveními, která zajišťují stejnou 
úroveň ochrany;
e) souladu jednání subdodavatelů 
s povinnostmi uvedenými v odst. 1a 
(novém) – písm. d). Členské státy a veřejní 
zadavatelé mohou přijmout vhodná 
opatření s cílem zabránit porušování 
těchto povinností.
f) možnosti uchazeče získat státní 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel posoudí informace 
poskytnuté při konzultaci s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 
v případě, že předložený důkaz uspokojivě 
neodůvodňuje nízkou výši navrhovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne 
k faktorům uvedeným v odstavci 1b 
(novém).
Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je neobvykle 
nízká, jelikož nesplňuje příslušné 
povinnosti uvedené v odst. 1b (novém) –
písm. d) a e).
Dodržování povinností uvedených v odst. 
1b (novém) – písm. d) a e) ze strany 
subdodavatelů zajišťují pomocí vhodných 
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opatření příslušné vnitrostátní orgány, 
které jednají v rámci své odpovědnosti a 
pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejný zadavatel shledá, že 
nabídka je neobvykle nízká proto, že 
uchazeč obdržel státní podporu, může ji 
zamítnout jen z tohoto důvodu pouze poté, 
co byl uchazeč konzultován a nebyl 
schopen v dostatečné lhůtě stanovené 
veřejným zadavatelem prokázat, že 
dotčená podpora byla slučitelná 
s vnitřním trhem ve smyslu článku 107 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Barbara Weiler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní prostřednictvím správní 
spolupráce ostatním členským státům 
jakékoli informace týkající se dokladů a 
dokumentů předložených v souvislosti 
s faktory uvedenými v odstavci 1b 
(novém), jako např. právní a správní 
předpisy, obecně platné kolektivní dohody 
nebo vnitrostátní technické normy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 115
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel / zadavatel se může 
rozhodnout nezveřejnit jakékoli 
informace, pokud by to bránilo výkonu 
práva nebo bylo jiným způsobem 
v rozporu s veřejným zájmem nebo 
poškodilo oprávněné obchodní zájmy 
hospodářských subjektů, ať už veřejných 
či soukromých, nebo spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi nimi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé v případě, kdy test 
průměrné hodnoty ukáže, že nabídka je 
neobvykle nízká, prošetří nabídku tak, že 
požádají hospodářský subjekt, aby poskytl 
dodatečné informace, a vysvětlil tak cenu 
nebo náklady nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Morten Løkkegaard
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel ověří informace 
poskytnuté uchazečem, a pokud šetření 
neobvykle nízké nabídky neodůvodní 
nízkou výši uváděné ceny nebo nákladů, 
je povinen nabídku zamítnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Šetření týkající se přístupu hospodářských 
subjektů, zboží a služeb EU na trhy třetích 
zemí s veřejnými zakázkami
1. Domnívá-li se Komise, že je to v zájmu 
Unie, může z vlastní iniciativy nebo na 
žádost zúčastněných stran či členského 
státu kdykoli zahájit šetření externího 
zadávání zakázek, pokud jde o možné 
použití restriktivních opatření.
Přihlédne zejména ke skutečnosti, zda 
byla schválena řada zamýšlených 
vyloučení v souladu s čl. 6 odst. 3 tohoto 
nařízení.
Má-li být zahájeno šetření, zveřejní 
Komise v Úředním věstníku Evropské 
unie oznámení, v němž vyzve zúčastněné 
strany a členské státy, aby jí ve stanovené 
lhůtě sdělily veškeré relevantní informace.
2. Šetření podle odstavce 1 se vede na 
základě kritérií uvedených v článku 6.
3. Posouzení, zda příslušná třetí země 
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zachovává restriktivní opatření, provádí 
Komise na základě informací 
předložených zúčastněnými stranami a 
členskými státy a/nebo skutečností 
shromážděných během šetření; posouzení 
se dokončí ve lhůtě devíti měsíců od 
začátku šetření. V řádně odůvodněných 
případech může být tato lhůta 
prodloužena o tři měsíce.
4. Pokud Komise na základě šetření 
externího zadávání zakázek dojde 
k závěru, že dotyčná třetí země 
nezachovává údajná restriktivní opatření, 
přijme rozhodnutí o ukončení šetření. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 17 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se vztahuje k šetření požadovanému před centralizovaným uzavíráním, kterým se 
zabývá článek 10, jenž je nadbytečný a měl by být také vypuštěn.

Pozměňovací návrh 119
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li být zahájeno šetření, zveřejní 
Komise v Úředním věstníku Evropské unie 
oznámení, v němž vyzve zúčastněné strany 
a členské státy, aby jí ve stanovené lhůtě 
sdělily veškeré relevantní informace.

Má-li být zahájeno šetření, zveřejní 
Komise v Úředním věstníku Evropské unie 
oznámení, v němž vyzve zúčastněné strany 
a členské státy, aby jí do tří měsíců sdělily 
veškeré relevantní informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Morten Løkkegaard
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení, zda příslušná třetí země 
zachovává restriktivní opatření, provádí 
Komise na základě informací předložených 
zúčastněnými stranami a členskými státy 
a/nebo skutečností shromážděných během 
šetření; posouzení se dokončí ve lhůtě 
devíti měsíců od začátku šetření. V řádně 
odůvodněných případech může být tato 
lhůta prodloužena o tři měsíce.

3. Posouzení, zda příslušná třetí země 
zachovává restriktivní opatření, provádí 
Komise na základě informací předložených 
zúčastněnými stranami a členskými státy 
a/nebo skutečností shromážděných během 
šetření; posouzení se dokončí ve lhůtě šesti
měsíců od začátku šetření. V řádně 
odůvodněných případech může být tato 
lhůta prodloužena o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento postup konzultace nebude nutný, pokud se vypustí článek 10.

Pozměňovací návrh 122
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Přijetí opatření omezujících přístup 
nezahrnutého zboží a služeb na trh EU s 
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veřejnými zakázkami
1. Jestliže se při šetření podle článku 8 a 
po uplatnění postupu stanoveného 
v článku 9 zjistí, že restriktivní opatření v 
oblasti veřejných zakázek přijatá nebo 
zachovávaná danou třetí zemí vedou k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí, jak se uvádí v článku 6, může 
Komise přijmout prováděcí akty, jimiž 
dočasně omezí přístup nezahrnutého zboží 
a služeb pocházejících z této třetí země. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 17 
odst. 2.
2. Opatření přijatá podle odstavce 1 
mohou mít tuto podobu:
a) vyloučení nabídek, jejichž celkovou 
hodnotu tvoří více než z 50 % nezahrnuté 
zboží nebo služby pocházející ze země, jež 
přijala nebo zachovává restriktivní postup 
při zadávání veřejných zakázek; a/nebo
b) povinná cenová sankce na část 
nabídky, kterou tvoří nezahrnuté zboží 
nebo služby pocházející ze země, jež 
přijala nebo zachovává restriktivní postup 
při zadávání veřejných zakázek.
3. Opatření přijatá podle odstavce 1 se 
mohou omezovat především na:
a) zadávání veřejných zakázek určitými 
definovanými kategoriemi veřejných 
zadavatelů / zadavatelů;
b) zadávání veřejných zakázek na určité 
definované kategorie zboží nebo služeb;
c) zadávání veřejných zakázek, jež 
přesahují nebo nedosahují určitých 
definovaných prahových hodnot.

Or. en

Odůvodnění

Centralizované uzavírání by vyžadovalo, aby členské státy uzavíraly smlouvy s dodavateli ze 
třetích zemí, což by mohlo vést ke zvýšeným nákladům pro veřejné zadavatele: docházelo by k 
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oslabování zásady nákladové efektivnosti. Není doloženo, že by tento způsob uzavírání 
zlepšoval přístup na trh. Existuje skutečné riziko, že by mohl vést k odvetným opatřením. Bude 
mít také negativní dopad na vnitřní trh jako v článku 6 a přinese značnou administrativní 
zátěž pro veřejné zadavatele.

Pozměňovací návrh 123
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže se při šetření podle článku 8 a po 
uplatnění postupu stanoveného v článku 9 
zjistí, že restriktivní opatření v oblasti 
veřejných zakázek přijatá nebo 
zachovávaná danou třetí zemí vedou k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí, jak se uvádí v článku 6, může 
Komise přijmout prováděcí akty, jimiž 
dočasně omezí přístup nezahrnutého zboží 
a služeb pocházejících z této třetí země. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 17 
odst. 2.

1. Jestliže se při šetření podle článku 8 a po 
uplatnění postupu stanoveného v článku 9 
zjistí, že restriktivní opatření v oblasti 
veřejných zakázek přijatá nebo 
zachovávaná danou třetí zemí vedou k 
nedostatečně důsledným rovným 
podmínkám při otevírání trhů mezi Unií a 
dotyčnou třetí zemí, jak se uvádí v článku 
6, může Komise přijmout prováděcí akty, 
jimiž dočasně omezí přístup nezahrnutého 
zboží a služeb pocházejících z této třetí 
země. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 17 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 20 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zrušující ustanovení Vztahy se směrnicí 2004/17/ES

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstupem tohoto nařízení v platnost se ruší 
články 58 a 59 směrnice 2004/17/ES.

Vstupem tohoto nařízení v platnost a 
v souladu s jeho článkem 15 si Komise 
vyhrazuje právo zrušit články 58 a 59 
směrnice 2004/17/ES prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstupem tohoto nařízení v platnost se ruší
články 58 a 59 směrnice 2004/17/ES.

Komise posoudí, zda články 58 a 59 
směrnice 2004/17/ES mají být zachovány.
S ohledem na závěry tohoto posouzení 
předloží Komise legislativní návrh na 
zrušení těchto článků, který nabude 
účinnosti vstupem tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
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this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Pozměňovací návrh 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstupem tohoto nařízení v platnost se ruší
články 58 a 59 směrnice 2004/17/ES.

Pokud se jakékoli ustanovení tohoto 
nařízení překrývá [s články 58 a 59 
směrnice 2004/17/ES], co se týče zadání 
dané zakázky, ustanovení tohoto nařízení 
má přednost a použije se na dotčenou 
zakázku.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nového nařízení je umožnit uplatnění recipročních opatření v případě 
opakujících se porušení závazků ohledně přístupu na trh, které nebyly napraveny. Směrnice 
2004/17/ES o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,
energetiky, dopravy a poštovních služeb již zajišťuje přijetí takových opatření. Aby byla 
zajištěna jednotnost a účinnost, mělo by nové nařízení nahradit současná ustanovení směrnice 
o zadávání zakázek pouze v případě, že se překrývají.


