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Pozměňovací návrh 10
Henri Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, revidována a modernizována, aby 
se zvýšila efektivita veřejných výdajů, 
zejména usnadněním účasti malých a 
středních podniků na veřejných zakázkách, 
a aby zadavatelé měli možnost lépe 
využívat veřejných zakázek na podporu 
společných společenských cílů. Je rovněž 
třeba vyjasnit základní pojmy a koncepty, 
aby se zajistila větší právní jistota, a 
začlenit do současných pravidel určité 
aspekty související se zavedenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, revidována a modernizována, aby 
veřejní zadavatelé měli možnost co nejlépe 
využívat nástroje veřejných zakázek na 
podporu udržitelného rozvoje a náročných 
společných sociálních cílů, a aby se tak 
zvýšila efektivita veřejných výdajů a 
zajistily se efektivnější výsledky poměru 
nákladů a přínosů, zejména usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách. Je rovněž třeba 
zjednodušit pravidla EU týkající se 
zadávání veřejných zakázek, zejména co 
se týče způsobu uplatňování za účelem 
dosáhnout cílů udržitelnosti, které by měly 
být zahrnuty do politiky zadávání 
veřejných zakázek, a vyjasnit základní 
pojmy a koncepty, aby se zajistila větší 
právní jistota, a začlenit do současných 
pravidel určité aspekty související se 
zavedenou judikaturou Soudního dvora 
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Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, revidována a modernizována, aby 
se zvýšila efektivita veřejných výdajů, 
zejména usnadněním účasti malých a 
středních podniků na veřejných zakázkách, 
a aby zadavatelé měli možnost lépe 
využívat veřejných zakázek na podporu 
společných společenských cílů. Je rovněž 
třeba vyjasnit základní pojmy a koncepty, 
aby se zajistila větší právní jistota, a 
začlenit do současných pravidel určité 
aspekty související se zavedenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, revidována a modernizována, aby 
veřejní zadavatelé měli možnost lépe 
využívat veřejných zakázek na podporu 
udržitelného rozvoje a dalších společných 
společenských cílů, aby se zvýšila 
efektivita veřejných výdajů tím, že se 
zajistí nejlepší poměr kvality a ceny, a aby 
se zejména usnadnila účast malých a 
středních podniků na veřejných zakázkách. 
Je rovněž třeba zjednodušit směrnice, 
zejména pokud jde o způsob, jakým lze 
cíle udržitelnosti zahrnout do zadávání 
veřejných zakázek, a vyjasnit základní 
pojmy a koncepty, aby se zajistila větší 
právní jistota, a začlenit do současných 
pravidel určité aspekty související se 
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zavedenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, revidována a modernizována, aby 
se zvýšila efektivita veřejných výdajů, 
zejména usnadněním účasti malých a 
středních podniků na veřejných zakázkách, 
a aby zadavatelé měli možnost lépe 
využívat veřejných zakázek na podporu 
společných společenských cílů. Je rovněž 
třeba vyjasnit základní pojmy a koncepty, 
aby se zajistila větší právní jistota, a 
začlenit do současných pravidel určité 
aspekty související se zavedenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, revidována a modernizována, aby 
se zvýšila efektivita veřejných výdajů, 
zejména usnadněním účasti malých a 
středních podniků na veřejných zakázkách, 
a aby zadavatelé měli možnost lépe 
využívat veřejných zakázek na podporu 
udržitelného rozvoje a dalších společných 
společenských cílů, a to dosažením 
optimálního výsledku z hlediska poměru 
mezi náklady a přínosy. Je rovněž třeba 
zjednodušit pravidla EU týkající se 
zadávání veřejných zakázek, zejména co 
se týče způsobu uplatňování za účelem 
dosáhnout cílů udržitelnosti, které by měly 
být zahrnuty do politiky zadávání 
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veřejných zakázek, a vyjasnit základní 
pojmy a koncepty, aby se zajistila větší 
právní jistota, a začlenit do současných 
pravidel určité aspekty související se 
zavedenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie.

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Henri Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Podle článků 9, 10 a 11 Smlouvy o 
fungování Evropské unie musí být do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie zahrnuty požadavky na ochranu 
životního prostředí a koncepce sociálně 
udržitelného výrobního procesu, zejména 
s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 
a za účelem zaručit respektování zdraví a 
veřejné bezpečnosti, sociálních norem a 
vnitrostátních právních předpisů a 
právních předpisů EU v oblasti práce 
v rámci celého dodavatelského řetězce. 
Tato směrnice objasňuje, jak veřejní
zadavatelé přispívají k ochraně životního 
prostředí a podpoře udržitelného rozvoje 
a jak uplatňují svou diskreční pravomoc 
při volbě technických specifikací 
a zadávacích kritérií, která jsou 
nejvhodnější pro zadání sociálně 
udržitelné veřejné zakázky, a přitom 
zaručí vazbu mezi předmětem zakázky 
a nejlepším poměrem kvality a ceny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Zigmantas Balčytis
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Podle článků 9, 10 a 11 Smlouvy o 
fungování Evropské unie musí být do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie zahrnuty požadavky na ochranu 
životního prostředí a koncepce sociálně 
udržitelného výrobního procesu, zejména 
s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 
a s cílem zaručit respektování veřejné 
bezpečnosti, sociálních norem a 
vnitrostátních právních předpisů a 
právních předpisů EU v oblasti práce.
Tato směrnice objasňuje, jak by měli
zadavatelé přispět k ochraně životního 
prostředí a podpoře udržitelného rozvoje 
a jak by měli uplatnit svou diskreční 
pravomoc při volbě technických 
specifikací a zadávacích kritérií, aby 
zadávali sociálně udržitelné veřejné 
zakázky, aniž by přitom přišli o možnost 
získat pro své zakázky nejlepší poměr 
kvality a ceny.

Or. lt

Pozměňovací návrh 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Pozměňovací návrh 16
Henri Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Nedovolené jednání účastníků 
v zadávacím řízení, jako jsou snahy o 
nepřípustné ovlivňování rozhodovacího 
procesu nebo o uzavření dohod s dalšími 
zájemci za účelem zmanipulování výsledků 
řízení, stejně jako každé porušení 
právních předpisů v oblasti práce, 
životního prostředí a veřejného zdraví, 
může vést k vážnému narušení 
hospodářské soutěže a k porušení 
základních zásad práva Unie. Z tohoto 
důvodu musí hospodářské subjekty 
předkládat čestné prohlášení, že 
neprovádějí žádné z uvedených 
nezákonných činností, a prokáže-li se, že je 
toto prohlášení nepravdivé, musí být
vyloučeny.
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Pozměňovací návrh 17
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. lt

Pozměňovací návrh 18
Henri Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 

(14) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
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Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných 
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). Cílem Dohody o veřejných 
zakázkách je vytvoření mnohostranného 
vyváženého rámce práv a povinností 
týkajících se veřejných zakázek se 
záměrem dosáhnout liberalizace 
a rozšíření světového obchodu. V případě 
zakázek, na které se vztahuje tato dohoda, 
jakož i jiné příslušné mezinárodní dohody, 
kterými je Unie vázána, plní zadavatelé 
povinnosti podle těchto dohod použitím 
této směrnice na hospodářské subjekty ze 
třetích zemí, které jsou signatáři těchto 
dohod.

Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných 
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). V rámci tohoto
mnohostranného vyváženého rámce práv a 
povinností týkajících se veřejných zakázek 
by se členské státy měly snažit posílit 
v rámci vnitřního trhu rovnost mezi 
podniky EU a podniky třetích zemí se 
záměrem usnadnit integraci malých a 
středních podniků a povzbudit 
zaměstnanost a inovace v Unii. V případě 
zakázek, na které se vztahuje tato dohoda, 
jakož i jiné příslušné mezinárodní dohody, 
kterými je Unie vázána, plní veřejní
zadavatelé povinnosti podle těchto dohod 
použitím této směrnice na hospodářské 
subjekty ze třetích zemí, které jsou 
signatáři těchto dohod.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných 
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). Cílem Dohody o veřejných 
zakázkách je vytvoření mnohostranného 
vyváženého rámce práv a povinností 
týkajících se veřejných zakázek se 
záměrem dosáhnout liberalizace a rozšíření 
světového obchodu. V případě zakázek, na 
které se vztahuje tato dohoda, jakož i jiné 

(14) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
Rada schválila především Dohodu Světové 
obchodní organizace o veřejných 
zakázkách (dále jen „Dohoda o veřejných 
zakázkách“). Cílem Dohody o veřejných 
zakázkách je vytvoření mnohostranného 
vyváženého rámce práv a povinností 
týkajících se veřejných zakázek, který 
všem hospodářským subjektům Unie 
i třetích zemí zajistí stejné možnosti 
zapojit se za rovných podmínek do 
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příslušné mezinárodní dohody, kterými je 
Unie vázána, plní zadavatelé povinnosti 
podle těchto dohod použitím této směrnice 
na hospodářské subjekty ze třetích zemí, 
které jsou signatáři těchto dohod.

hospodářské soutěže na trzích Unie 
i třetích zemí, se záměrem dosáhnout 
liberalizace a rozšíření světového obchodu. 
V případě zakázek, na které se vztahuje 
tato dohoda, jakož i jiné příslušné 
mezinárodní dohody, kterými je Unie 
vázána, plní zadavatelé povinnosti podle 
těchto dohod použitím této směrnice na 
hospodářské subjekty ze třetích zemí, které 
jsou signatáři těchto dohod.

Or. lt

Pozměňovací návrh 20
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. Unie potřebuje účinný nástroj, aby 
mohla na jedné straně podporovat 
dodržování zásady reciprocity ve vztahu ke 
třetím zemím, které neposkytují 
hospodářským subjektům Unie 
odpovídající přístup, zejména 
prostřednictvím posouzení skutečné 
reciprocity, které provede Komise, a na 
druhé straně zajistit spravedlivou 
hospodářskou soutěž a rovné podmínky 
pro všechny; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b. vzhledem k tomu, že je nutné 
podpořit účast hospodářských subjektů 
Unie v přeshraničních veřejných 
zakázkách, je zapotřebí, aby členské státy 
provedly a řádně a včas uplatňovaly 
ustanovení směrnice o službách;

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
Henri Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a. Unie navíc potřebuje účinný nástroj, 
aby mohla na jedné straně podporovat 
dodržování zásady reciprocity 
a rovnováhy ve vztahu ke třetím zemím, 
které neposkytují evropským 
hospodářským subjektům odpovídající 
přístup, zejména prostřednictvím 
posouzení skutečné reciprocity, které 
provede Komise, a na druhé straně zajistit 
spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné 
podmínky pro všechny v celosvětovém 
měřítku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Elektronické prostředky pro výměnu (27) Elektronické prostředky pro výměnu 
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informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Měly by se 
stát běžnými prostředky komunikace a 
výměny informací v zadávacích řízeních. 
Užívání elektronických prostředků rovněž 
vede k úsporám času. V důsledku toho by 
mělo být stanoveno zkrácení minimálních 
lhůt, jsou-li používány elektronické 
prostředky, avšak s podmínkou, že jsou 
slučitelné se zvláštními způsoby přenosu 
stanovenými na úrovni Unie. Elektronické 
prostředky komunikace a předávání 
informací obsahující vhodné funkce mohou 
veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení.

informací a komunikaci mohou významně 
zjednodušit zveřejňování zakázek a zvýšit 
účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek. Měly by se 
stát běžnými prostředky komunikace a 
výměny informací v zadávacích řízeních. 
Užívání elektronických prostředků rovněž 
vede k úsporám času a zdrojů. V důsledku 
toho by mělo být stanoveno zkrácení 
minimálních lhůt, jsou-li používány 
elektronické prostředky, avšak 
s podmínkou, že jsou slučitelné se 
zvláštními způsoby přenosu stanovenými 
na úrovni Unie. Elektronické prostředky 
komunikace a předávání informací 
obsahující vhodné funkce mohou veřejným 
zadavatelům umožnit, aby zabraňovali, 
odhalovali a napravovali chyby, jež 
vzniknou během zadávacích řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(38) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků (MSP) na trhu v oblasti 
veřejných zakázek, měly by členské státy 
řádně provést Evropský kodex 
osvědčených postupů umožňujících 
malým a středním podnikům přístup ke 
smlouvám na veřejné zakázky. Dále by
mělo být výslovně stanoveno, že zakázky 
mohou být rozděleny do částí, ať již 
homogenních, nebo heterogenních. Budou-
li zakázky rozděleny do částí, zadavatelé 
mohou, například kvůli tomu, aby 
zachovali hospodářskou soutěž nebo aby 
zajistili bezpečnost dodávek, omezit počet 
částí, pro něž může hospodářský subjekt 
předkládat nabídku, mohou rovněž omezit 
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počet částí, jež mohou být přiděleny 
kterémukoliv jednotlivému uchazeči.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže a že zadavatelé 
požadují vysoce kvalitní stavební práce, 
dodávky a služby, které optimálně 
vyhovují jejich potřebám, a zahrnují 
faktory, které odpovídají kritériím 
sociálně udržitelných výrobních procesů.
V důsledku toho musí zadavatelé jako 
kritéria pro zadání přijmout buď 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“, 
nebo „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny 
musí odkázat na přiměřené kvalitativní 
standardy pomocí technických specifikací 
nebo podmínek realizace zakázky.

Or. lt

Pozměňovací návrh 26
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Pokud si zadavatelé vyberou zadání 
zakázky hospodářsky nejvýhodnější
nabídce, měli by stanovit kritéria pro 
zadání zakázky, na základě kterých budou 
nabídky posuzovat tak, aby určili, která z 
nich představuje nejlepší poměr kvality a 
ceny. Stanovení těchto kritérií závisí na 
předmětu zakázky, neboť tato kritéria musí 
umožnit vyhodnocení úrovně plnění, jakou 
každá posuzovaná nabídka nabízí, 
vzhledem k předmětu zakázky, jak je 

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

definován v technických specifikacích, 
a posouzení poměru kvality a ceny u každé 
nabídky. Díky vybraným kritériím pro 
zadání zakázky by navíc neměl zadavatel 
získat neomezenou svobodu volby a tato 
kritéria by měla zajišťovat možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázena 
požadavky, jež umožňují účinně ověřit 
informace, které uchazeči předložili.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál
veřejných zakázek. Vzhledem 
k významným rozdílům mezi jednotlivými 
odvětvími a trhy by však nebylo vhodné 
stanovit obecně platné povinné požadavky 
na environmentální, sociální a inovativní 
zadávání zakázek. Právní předpisy Unie již 
stanovily povinné požadavky v oblasti 
veřejných zakázek pro splnění určitých cílů 
v odvětvích silničních dopravních vozidel 
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel a kancelářského 
vybavení (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 
2008 o programu Společenství na 
označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky). Rovněž se 
významně pokročilo s definicí společných 
metodik pro výpočet nákladů životního 
cyklu. Zdá se proto vhodné pokračovat 
tímto směrem a ponechat stanovení 
povinných cílů na právních předpisech pro 

(45) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je třeba 
usilovat o plné využívání potenciálu
veřejných zakázek, aniž by docházelo 
k zásahům do pravomocí zadavatelů. 
Vzhledem k významným rozdílům mezi 
jednotlivými odvětvími a trhy by však 
nebylo vhodné stanovit obecně platné 
povinné požadavky na environmentální, 
sociální a inovativní zadávání zakázek. 
Právní předpisy Unie již stanovily povinné 
požadavky v oblasti veřejných zakázek pro 
splnění určitých cílů v odvětvích silničních 
dopravních vozidel (směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 
23. dubna 2009 o podpoře čistých a 
energeticky účinných silničních vozidel a 
kancelářského vybavení (nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o programu Společenství na označování 
energetické účinnosti kancelářských 
přístrojů štítky). Rovněž se významně 
pokročilo s definicí společných metodik 
pro výpočet nákladů životního cyklu. Zdá 
se proto vhodné pokračovat tímto směrem 
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jednotlivá odvětví s ohledem na konkrétní 
politiky a podmínky, kterými se příslušné 
odvětví řídí, a prosazovat vývoj a 
uplatňování celoevropských přístupů k 
otázce nákladů životního cyklu jako další 
podporu využívání zadávání veřejných 
zakázek ve prospěch udržitelného růstu.

a ponechat stanovení povinných cílů na 
právních předpisech pro jednotlivá odvětví 
s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a prosazovat vývoj a uplatňování 
celoevropských přístupů k otázce nákladů 
životního cyklu jako další podporu 
využívání zadávání veřejných zakázek ve 
prospěch udržitelného růstu.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

metodologie vypracována, by mělo být její 
použití povinné. 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) „životním cyklem“ se rozumí všechny 
po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, 
zahrnující výrobu, přepravu, užívání a 
údržbu, po celou dobu existence výrobku 
nebo stavby nebo poskytování služby, od 
získání surovin nebo vytvoření zdrojů, 
používané skladby zdrojů energie a 
zvýšení energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů ve všech fázích cyklu, po 
odstranění, likvidaci a ukončení konkrétně 
ve vztahu k sociálním a pracovním 
podmínkám a ochraně životního prostředí 
v souladu se zásadami udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a. „sociálně udržitelným výrobním 
procesem“ se rozumí výrobní proces, při 
němž stavební práce, dodávky a služby 
splňují zdravotní, bezpečnostní, 
sociálněprávní a pracovněprávní předpisy 
a normy, zejména s ohledem na zásadu 
rovného zacházení na pracovišti. Zásada 
rovného zacházení na pracovišti se týká 
plnění platných pracovních podmínek, 
včetně bezpečnostních, sociálněprávních 
a pracovněprávních předpisů a norem 
stanovených Evropskou unií 
a vnitrostátními právními předpisy 
a kolektivními smlouvami, které se uplatní 
tam, kde probíhají stavební práce, 
dodávky nebo služby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) správa služeb pro odvádění, 
vypouštění a čištění odpadních vod;

Or. it
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Pozměňovací návrh 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Pozměňovací návrh 35
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
12a. Vnitrostátní zadavatelé jsou povinni 
dodržovat při zadávání zakázek, jež nejsou 
z důvodu své hodnoty zahrnuty do této 
směrnice, zásady rovného zacházení, 
nediskriminace a transparentnosti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 36
Henri Weber

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Reciprocita

Praktické uplatňování Dohody o 
veřejných zakázkách v legislativním rámci 
EU týkajícím se veřejných zakázek se 
bude opírat o předem provedené 
posouzení řádného uplatňování zásady 
skutečné reciprocity při otevírání trhu 
mezi Evropskou unií a signatářskými 
třetími zeměmi. Existence skutečné 
reciprocity musí být posouzena i ve vztahu 
ke třetím zemím, které nejsou smluvními 
stranami Dohody o veřejných zakázkách, 
avšak mají k těmto zakázkám přístup. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. cs

Odůvodnění

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
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dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Pozměňovací návrh 38
Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. cs

Odůvodnění

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.
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Pozměňovací návrh 39
Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. cs

Odůvodnění

V případě, že by byl dosažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané VZ.

Pozměňovací návrh 40
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 29 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé jednají s hospodářskými 
subjekty na základě rovnosti a 
nediskriminace a postupují transparentním 
a přiměřeným způsobem.

Zadavatelé jednají s hospodářskými 
subjekty na základě rovnosti a 
nediskriminace a postupují transparentním
způsobem.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Werner Langen
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže naléhavá, zadavatelem řádně 
odůvodněná situace znemožňuje použití 
lhůty stanovené v odst. 1 druhém 
pododstavci, může zadavatel stanovit jinou 
lhůtu v délce nejméně 20 dnů ode dne, kdy 
bylo odesláno oznámení o zakázce.

3. Jestliže naléhavá, zadavatelem řádně 
odůvodněná situace znemožňuje použití 
lhůty stanovené v odst. 1 druhém 
pododstavci, může zadavatel stanovit jinou 
lhůtu v délce nejméně 25 dnů ode dne, kdy 
bylo odesláno oznámení o zakázce.

Z důvodu naléhavé situace může být lhůta 
zkrácena pouze tehdy, pokud tuto situaci 
nevytvořil sám zadavatel.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě výjimečných a 

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

řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů.

Or. cs

Odůvodnění

Navrhovaná doba 4 let je příliš krátká, snižuje efekt a případné finanční úspory založené na 
uzavřené dlouhodobé Rámcové dohodě, na základě které jsou obecně poskytovány výhodnější 
nabídky dodavatelů.Jedním z hlavních důvodů pro regulaci těchto pravidel je snaha o co 
nejefektivnější vynakládání finančních prostředků zadavatelů při pořizování zakázek. 
Navržená časová regulace je proto v rozporu s tímto cílem, neboť při dlouhodobějších 
smlouvách je dosahováno cenově výhodnějších podmínek.

Pozměňovací návrh 44
Zigmantas Balčytis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Technické specifikace mohou 
případně obsahovat rovněž požadavky 
týkající se:

Or. lt

Pozměňovací návrh 45
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výkonnosti, a to včetně úrovně vlivu na 
životní prostředí a na klima, a také 
výkonnosti z hlediska sociálně 
udržitelných výrobních procesů;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 46
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) charakteristik životního cyklu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 47
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sociálně udržitelných výrobních 
procesů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 48
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 a – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) způsobu organizace pracovníků 
přidělených na plnění dotyčné zakázky 
a také jejich kvalifikace a zkušeností.

Or. lt

Pozměňovací návrh 49
Henri Weber
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Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) sociálně udržitelným výrobním 
procesem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 52
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Henri Weber
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Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Zadavatelé nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje 
povinnosti v oblasti sociálního a 
pracovního práva nebo práva v oblasti 
životního prostředí stanovené právními 
předpisy Unie nebo vnitrostátními 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, které se uplatní tam, kde 
probíhají stavební práce, dodávky nebo 
služby, nebo mezinárodními ustanoveními 
v sociální a environmentální oblasti 
uvedenými v příloze XI, nebo povinnosti 
v oblasti práva duševního vlastnictví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tam, kde se nepoužijí takové právní 
předpisy, bude porušení jiných právních 
předpisů týkajících se uchazeče, které
zajišťují odpovídající úroveň ochrany, 
základem pro vyloučení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zakázek na stavební práce, 
služby a umísťovací nebo instalační práce 
v rámci zakázky na dodávky mohou 
zadavatelé požadovat, aby určité stěžejní 
úkoly byly vykonávány přímo uchazečem 
samotným, nebo pokud je nabídka 
předkládána skupinou hospodářských 
subjektů uvedenou v článku 30, 
účastníkem skupiny.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 58
Henri Weber

Návrh směrnice
Článek 75 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Normy zajišťování jakosti a normy 
environmentálního řízení

Normy zajišťování jakosti a normy 
environmentálního a sociálního řízení

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veřejní zadavatelé mohou požadovat 
předložení osvědčení vystavených 
nezávislými orgány, která dokládají, že 
hospodářský subjekt i jeho případní 
subdodavatelé plní pravidla a normy v 
oblasti zdraví a bezpečnosti a v oblasti 
sociálního a pracovního práva stanovené 
Unií a vnitrostátními právními předpisy a 
kolektivními smlouvami, které se uplatní 
tam, kde mají probíhat stavební práce, 
dodávky nebo služby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 75 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě žádosti zpřístupní členské 
státy ostatním členským státům v souladu s 
článkem 97 jakékoli informace týkající se 
dokumentů předložených jako doklad 
dodržení norem jakosti a norem týkajících 
environmentálního řízení uvedených v 
odstavcích 1a 2 tohoto článku.

3. Na základě žádosti zpřístupní členské 
státy ostatním členským státům v souladu s 
článkem 97 jakékoli informace týkající se 
dokumentů předložených jako doklad 
dodržení norem jakosti a norem týkajících 
environmentálního a sociálního řízení 
uvedených v odstavcích 1a 2 tohoto 
článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; a) nabídka s nejlepším poměrem kvality a 
ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. b) nejnižší náklady v průběhu životního 
cyklu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny pouze na základě ceny, nebo 
na základě nákladové efektivnosti, např. 
podle přístupu vycházejícího z nákladů v 
průběhu životního cyklu za podmínek 
stanovených v článku 77.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v souvislosti se změnami čl. 76 odst. 1 pododstavce 1 písm. a) a b).

Pozměňovací návrh 64
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady mohou být podle volby zadavatele 
posouzeny pouze na základě ceny, nebo na 
základě nákladové efektivnosti, např. podle 
přístupu vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 77.

Náklady musí být posouzeny na základě 
nákladové efektivnosti, např. podle 
přístupu vycházejícího z nákladů v průběhu 
životního cyklu za podmínek stanovených 
v článku 77

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářsky nejvýhodnější nabídka
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané zakázky.

Nabídka s nejlepším poměrem kvality a 
ceny uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
zadavatele se stanoví na základě kritérií 
spojených s předmětem dané zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria budou kromě ceny nebo
nákladů uvedených v odst. 1 písm. b) 
zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané zakázky, jako je:

Tato kritéria budou kromě nákladů 
v průběhu životního cyklu uvedených v 
odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané zakázky, jako 
je:

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
vlastností z hlediska vlivu na životní 
prostředí a inovačního charakteru;

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, energetické účinnosti, řešení 
pro všechny uživatele, vlastností z hlediska 
vlivu na životní prostředí a inovačního 
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charakteru;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2– písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) sociálně udržitelný výrobní proces;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2– písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) proces životního cyklu a 
charakteristiky životního cyklu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dopad zakázky na udržitelný rozvoj, a 
to ve všech fázích životního cyklu. Není 
nutné vyjádřit peněžní hodnotu tohoto 
dopadu za předpokladu, že použitá 
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kritéria jsou v souladu s odstavcem 4. 
Mělo by se mimo jiné zvážit:
a) sociální odpovědnost podniku týkající 
se fungování smluvního poskytovatele;
b) snižování emisí CO2 v průběhu celého 
životního cyklu výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Pozměňovací návrh 71
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce 
uvedené v odst. 1 písm. a) a v odstavci 2.

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
nabídce s nejlepším poměrem kvality a 
ceny uvedené v odst. 1 písm. a) a v 
odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kritéria pro zadání zakázky 
neponechávají zadavateli neomezenou 
volnost výběru. Zajišťují možnost účinné 
hospodářské soutěže a jsou doprovázena 
požadavky, které umožňují účinné ověření 
informací poskytovaných uchazeči. 
Zadavatelé na základě informací a dokladů 
poskytnutých uchazeči účinným způsobem 
ověří, zda nabídky splňují kritéria pro 
zadání zakázky.

4. Kritéria pro zadání zakázky 
neponechávají zadavateli neomezenou 
volnost výběru. Použijí se následující 
kritéria pro zadání zakázky s cílem určit, 
která nabídka představuje nejlepší poměr 
kvality a ceny:

a) jsou spojená s předmětem zakázky;
b) zajišťují možnost účinné hospodářské 
soutěže; a
c) jsou doprovázena požadavky, které 
umožňují účinné ověření informací 
poskytovaných uchazeči.

Zadavatelé na základě informací a dokladů 
poskytnutých uchazeči účinným způsobem 
ověří, zda nabídky splňují kritéria pro 
zadání zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) souladu s pravidly a normami v 
oblasti zdraví a bezpečnosti a v oblasti 
sociálního a pracovního práva 
stanovenými Unií a vnitrostátními 
právními předpisy a kolektivními 
smlouvami, které se uplatní tam, kde 
probíhají stavební práce, dodávky nebo 
služby.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) souladu s požadavky na subdodavatele 
stanovené v článku 81.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatel zamítne nabídku, pokud došel k 
závěru, že nabídka je mimořádně nízká, 
jelikož nesplňuje povinnosti stanovené 
právními předpisy Unie a vnitrostátními 
právními předpisy a kolektivními 
smlouvami, které se uplatní tam, kde 
probíhají stavební práce, dodávky nebo 
služby, v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí anebo mezinárodními 
ustanoveními v sociální a environmentální 
oblasti uvedenými v příloze XIV.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Henri Weber
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Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zadávací dokumentaci musí veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám a 
všechny navrhované subdodavatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy omezí možnost uchazeče 
zadat jakoukoli část stavebních prací, 
služeb, které mají být provedeny, nebo 
zboží, které má být dodáno, 
subdodavatelům na tři po sobě následující 
subdodavatelské úrovně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, zadavatel převede 
splatné částky přímo subdodavateli služeb, 

2. Členský stát může stanovit, že částky 
určené subdodavateli služeb, dodávek 
nebo stavebních prací poskytnutých 
hlavnímu dodavateli jsou splatné 
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dodávek nebo stavebních prací 
poskytnutých hlavnímu dodavateli.
V takovém případě členské státy zavedou 
příslušné mechanismy umožňující 
hlavnímu dodavateli podat námitku proti 
neoprávněně vyplaceným částkám. 
Ustanovení týkající se tohoto způsobu 
plateb se uvádějí v zadávací dokumentaci.

okamžitě, jakmile 

a) veřejný zadavatel poskytl hlavnímu 
dodavateli svou službu nebo její části;
b) veřejný zadavatel přijal poskytnuté 
služby, dodávky nebo stavební práce 
jakožto služby, dodávky nebo stavební 
práce poskytnuté v plném rozsahu, nebo
c) subdodavatel stanovil hlavnímu 
dodavateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí 
informací o okolnostech uvedených 
v písmeni a) a b), avšak bez výsledku.

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud se
její hodnota pohybuje pod 25 % ceny 
původní zakázky, za předpokladu, že tato 
změna nemění celkovou povahu zakázky.

Pokud může předmět zakázky podléhat po 
dobu trvání smlouvy změnám 
způsobeným:
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- inovací nebo zásadním technickým 
vývojem,
- nebo technickými obtížemi při provozu
a údržbě, které vyžadují zásah zhotovitele 
nebo poskytovatele služeb, který plní 
původní zakázku,
- nebo nezbytným provedením dalších 
neplánovaných stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nemohou být 
technicky nebo hospodářsky odděleny od 
původní zakázky bez velkých obtíží pro 
veřejného zadavatele, tato změna se 
nebude považovat za podstatnou ve smyslu 
odstavce 1.
V případě, že je provedeno několik po sobě 
následujících změn, bude základem pro 
posouzení hodnoty kumulativní hodnota 
těchto po sobě jdoucích změn.

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud lze hodnotu změny vyjádřit v 
penězích, nebude se považovat za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1, pokud 
její hodnota nepřekročí prahové hodnoty 
uvedené v článku 12 a pohybuje se pod 25
% ceny původní zakázky, za předpokladu, 
že tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. V případě, že je provedeno 
několik po sobě následujících změn, bude 
základem pro posouzení hodnoty 
kumulativní hodnota těchto po sobě 
jdoucích změn.

Or. cs
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Odůvodnění

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Pozměňovací návrh 81
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86a
Ekologické veřejné zakázky

1. Aniž jsou dotčeny právní předpisy EU 
či jednotlivých členských států, uplatňují 
zadavatelé při nákupu kancelářských 
přístrojů požadavky na energetickou 
účinnost, které nejsou méně přísné než 
specifikace programu Energy Star, 
definované v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 106/2008 ze dne 15. 
ledna 2008, s cílem podpořit energeticky 
nejúčinnější kancelářské přístroje.
2. Zadavatelé, kteří uzavírají smlouvy na 
zakázky, na něž se vztahuje tato směrnice, 
by měli pořizovat pouze výrobky, jež jsou 
v souladu se zvláštními prováděcími 
opatřeními směrnice o energetických 
štítcích (směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 
2010) klasifikovány jako výrobky 
s nejvyšší úrovní funkčnosti.
3. V případě, že se zadavatelé rozhodnou 
pro výrobky, jejichž úroveň funkčnosti je 
nižší než úroveň uvedená v odstavcích 1 a 
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2, odůvodní toto rozhodnutí odděleně 
s ohledem na náklady v průběhu celého 
životního cyklu po dobu trvání smlouvy.
4. Při nákupu výrobků, systémů, služeb a 
budov ze strany zadavatelů členské státy 
zajistí, aby nakupovali výrobky, systémy, 
služby a budovy s vysokou energetickou 
účinností stanovenou na základě analýzy 
jejich celého životního cyklu podle článku 
77. Aniž je dotčen článek 5 směrnice o 
energetické účinnosti, má při nákupu 
nebo pronájmu souboru nebo skupiny 
výrobků, systémů, služeb nebo budov 
celková energetická účinnost přednost 
před energetickou účinností jednotlivého 
nákupu s ohledem na technickou 
vhodnost a zamýšlené použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy jmenují jediný nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci 
(dále jen „orgán dohledu“). Členské státy o 

Členské státy zajistí, že je zřízen nezávislý 
orgán zodpovědný za dohled nad 
prováděním směrnice a jeho koordinaci 
(dále jen „orgán dohledu“). Členské státy o 
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tomto jmenování informují Komisi. tomto jmenování informují Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 93 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93a
Do konce roku 2013 předloží Komise 
zprávu o různých způsobech řízení 
zakázek pod prahovými hodnotami 
stanovenými v článku 12, zejména 
v případě služeb, které dosud nebyly 
považovány za prioritní.

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 103 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá ekonomické dopady na 
vnitřní trh vyplývající z používání 
prahových hodnot stanovených v článku 12 
a do 30. června 2017 o nich podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Komise přezkoumá ekonomické dopady na 
vnitřní trh vyplývající z používání 
prahových hodnot stanovených v článku 12 
a do 30. června 2015 o nich podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Werner Langen
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Návrh směrnice
Příloha 8 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de


