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Pozměňovací návrh 26
Kent Johansson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita a 
transparentnost. Pro veřejné zakázky, které 
převyšují určitou hodnotu, by však měla 
být vypracována ustanovení koordinující 
vnitrostátní postupy při zadávání zakázek, 
aby se zajistilo uplatňování uvedených 
zásad v praxi a otevření zadávání 
veřejných zakázek hospodářské soutěži.

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita a 
transparentnost. Pro veřejné zakázky, které 
převyšují určitou hodnotu, by však měla 
být vypracována ustanovení koordinující 
vnitrostátní postupy při zadávání zakázek, 
aby se zajistilo uplatňování uvedených 
zásad v praxi a otevření zadávání 
veřejných zakázek hospodářské soutěži. To 
bude v zájmu prosazování účinných a 
vhodných řešení vyžadovat značnou 
pružnost členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
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jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita a 
transparentnost. Pro veřejné zakázky, které 
převyšují určitou hodnotu, by však měla 
být vypracována ustanovení koordinující 
vnitrostátní postupy při zadávání zakázek, 
aby se zajistilo uplatňování uvedených 
zásad v praxi a otevření zadávání 
veřejných zakázek hospodářské soutěži.

jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita, 
otevřenost a transparentnost. Pro veřejné 
zakázky, které převyšují určitou hodnotu, 
by však měla být vypracována ustanovení 
koordinující vnitrostátní postupy při 
zadávání zakázek, aby se zajistilo 
uplatňování uvedených zásad v praxi a 
otevření zadávání veřejných zakázek 
hospodářské soutěži při trvalém zajištění 
účinného využívání veřejných prostředků.

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita a 
transparentnost. Pro veřejné zakázky, 
které převyšují určitou hodnotu, by však 
měla být vypracována ustanovení 
koordinující vnitrostátní postupy při 
zadávání zakázek, aby se zajistilo 
uplatňování uvedených zásad v praxi a 
otevření zadávání veřejných zakázek 
hospodářské soutěži.

(1) Zadávání veřejných zakázek orgány 
nebo jménem orgánů členských států musí 
být v souladu se zásadami zakotvenými ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zejména zásadami volného pohybu zboží, 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb, jakož i zásad z toho vyplývajících, 
jako je rovné zacházení, nediskriminace, 
vzájemné uznávání, proporcionalita 
transparentnost a přístupnost veřejnosti. 
Pro veřejné zakázky, které převyšují 
určitou hodnotu, by však měla být 
vypracována ustanovení koordinující 
vnitrostátní postupy při zadávání zakázek, 
aby se zajistilo uplatňování uvedených 
zásad v praxi a otevření zadávání 
veřejných zakázek hospodářské soutěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Henri Weber
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) 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.

(2) 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 
zadavatelé ve veřejném sektoru měli 
možnost lépe využívat veřejných zakázek 
na podporu udržitelného rozvoje a dalších 
vyšších společných společenských cílů, 
čímž by se zvýšila efektivita veřejných 
výdajů a zároveň by se zajistil nejlepší 
možný poměr nákladů a výnosů a 
usnadnila by se zejména účast malých a 
středních podniků na veřejných zakázkách.
Je rovněž třeba zjednodušit předpisy EU 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
zejména s ohledem na metodu používanou 
k dosahování cílů udržitelnosti, jež by 
měly tvořit součást 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 Evropské unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 30
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) 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.

(2) 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 
zadavatelé ve veřejném sektoru měli 
možnost lépe využívat veřejných zakázek 
na podporu udržitelného rozvoje a dalších 
společných dlouhodobých společenských 
cílů, čímž by se zvýšila efektivita 
veřejných výdajů a zároveň zajistil nejlepší 
poměr kvality a ceny, a zejména by se
usnadnila účast malých a středních 
podniků na veřejných zakázkách. Je rovněž 
třeba zjednodušit směrnice, zejména 
s ohledem na způsob, jak mohou být do 
zadávání veřejných zakázek začleněny cíle 
udržitelnosti, 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. en
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Odůvodnění

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies. 

Pozměňovací návrh 31
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) 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 

(2) 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 zajistit tak co 
nejlepší možný poměr nákladů a výnosů. 
Je rovněž třeba zjednodušit předpisy EU 
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aspekty související se zavedenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
zejména s ohledem na metodu používanou 
k dosahování cílů udržitelnosti, jež by 
měly tvořit součást 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 Evropské unie.

Or. lt

Pozměňovací návrh 32
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) 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, 

(2) 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 zjednodušením postupů, čímž by 
se snížily náklady jak pro orgány veřejné 
správy, tak pro podniky, a usnadněním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
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aby se zajistila větší právní jistota, a 
začlenit do současných pravidel určité 
aspekty související se zavedenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

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.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní překážkou úspěšnosti nabídkových řízení jsou vysoké náklady způsobené současnou 
obtížností správních pravidel, a proto by hlavním účelem tohoto přezkumu mělo být 
zjednodušení a zejména umožnění malým a středním podnikům účastnit se na veřejných 
zakázkách. 

Pozměňovací návrh 33
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 veřejní 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 procesu výroby, zejména s 
ohledem na podporu udržitelného rozvoje a 
zajištění toho, aby v celém dodavatelském 
řetězci byly dodržovány předpisy v oblasti 
veřejného zdraví a bezpečnosti, sociální 
standardy a vnitrostátní právní předpisy a 
právní předpisy Unie v oblasti pracovního 
práva.
Tato směrnice objasňuje, jak veřejní 
zadavatelé přispívají k ochraně životního 
prostředí a podpoře udržitelného rozvoje, a 
s ohledem na technické specifikace a 
kritéria pro zadání zakázky uplatňují své 
pravomoci jednat na základě volného 
uvážení k výběru těch, u nichž je největší 
pravděpodobnost dosažení sociálně 
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udržitelného zadávání veřejných zakázek 
s tím, že zakázky pro svůj účel nadále 
získávají nejlepší poměr kvality a ceny. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Zigmantas Balčytis

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 veřejní 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) V souladu s požadavky 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 procesu výroby, 
zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje a zajištění toho, že 
budou dodržovány předpisy v oblasti 
veřejného zdraví a bezpečnosti, sociální 
standardy a právní předpisy členských 
států a Unie v oblasti pracovního práva.
Tato směrnice objasňuje, jak mohou 
veřejní zadavatelé přispět k ochraně 
životního prostředí a podpoře udržitelného 
rozvoje, aniž by přišli o možnost získat pro 
své zakázky nejlepší poměr kvality a ceny,
a jak mohou používat své pravomoci 
jednat na základě volného uvážení při 
stanovení technických specifikací a 
kritérií pro zadání zakázky v zájmu 
sociálně udržitelného zadávání veřejných 
zakázek.

Or. lt

Pozměňovací návrh 35
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE
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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 veřejní 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 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 veřejní zadavatelé 
přispět k ochraně životního prostředí a 
podpoře udržitelného rozvoje, a tím zajistit
pro své zakázky možnost získat nejlepší
poměr kvality a ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5a) Veřejní zadavatelé mají značné 
posuzovací pravomoci, pokud jde o volbu 
technických specifikací, které vymezují 
dodávky, služby nebo stavební práce, jež 
chtějí nakoupit. Dále mají široké 
pravomoci, pokud jde o využití 
technických specifikací i kritérií pro 
zadání k dosažení cílů veřejného 
zadavatele, včetně specifikací a kritérií 
určených k dosažení udržitelnějšího 
zadávání veřejných zakázek. Technické 
specifikace a kritéria pro zadání, včetně 
těch, jež souvisejí s cíli udržitelnosti, musí 
mít spojitost s předmětem smlouvy na 
veřejné zakázky. Pokud je spojitost 
s předmětem smlouvy splněna, není cílem 
této směrnice dále omezovat záležitosti, 
které veřejní zadavatelé mohou řešit 
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prostřednictvím technických specifikací 
nebo kritérií pro zadání. 

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by měli mít rozsáhlé posuzovací pravomoci, pokud jde o volbu technických 
specifikací a kritérií pro zadání souvisejících s dodávkami, službami nebo stavebními 
pracemi, které chtějí koupit. V tomto ohledu mohou být technické specifikace a kritéria pro 
zadání stanovena tak, aby odrážela cíle udržitelnosti veřejného zadavatele, stejně jako funkční 
cíle veřejných zakázek. Rozsah a druh cílů udržitelnosti, které se mohou odrážet v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání, by měl být omezen vazbou na předmět smlouvy. 

Pozměňovací návrh 37
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) 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.

(7) 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 veškeré činnosti 
porušující pracovní normy a normy
v oblasti životního prostředí a veřejného 
zdraví mohou 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 38
Henri Weber
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) 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.

(7) 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 přestoupení pracovního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
a veřejného zdraví mohou vážně narušit 
hospodářskou soutěž a vést 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. fr

Pozměňovací návrh 39
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7a) S ohledem na potřebu podpořit účast 
hospodářských subjektů Unie na 
přeshraničním zadávání veřejných 
zakázek je nezbytné, aby členské státy 
prováděly a uplatňovaly ustanovení 
směrnice o službách řádně a včas. 

Or. lt

Pozměňovací návrh 40
Zigmantas Balčytis
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) 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 
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.

(8) 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 
umožní rovný přístup na trhy na obou 
stranách a rovné soutěžní podmínky pro 
hospodářské subjekty se sídlem v EU a 
hospodářské subjekty se sídlem ve třetích 
zemích, 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 veřejní 
zadavatelé povinnosti podle těchto dohod 
použitím této směrnice na hospodářské 
subjekty ze třetích zemí, které jsou 
signatáři těchto dohod.

Or. lt

Pozměňovací návrh 41
Henri Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 

(8) Svým rozhodnutím 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 



AM\904833CS.doc 15/135 PE491.205v01-00

CS

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 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.

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“).

V rámci tohoto mnohostranného 
vyváženého rámce práv a povinností 
týkajících se veřejných zakázek by členské 
státy měly vyvinout veškeré úsilí s cílem 
zajistit, že podnikům EU a podnikům ze 
třetích zemí se na jednotném trhu dostane 
rovného zacházení, aby se tak usnadnilo 
začlenění malých a středních podniků a 
podnítila zaměstnanost a inovace v rámci 
Unie. 
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 42
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8a) Unie potřebuje účinný nástroj,aby 
mohla na jedné straně podporovat 
dodržování zásady reciprocity 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. 

Or. lt

Pozměňovací návrh 43
Henri Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9a) Unie navíc potřebuje účinný nástroj, 
aby mohla na jedné straně podporovat 
dodržování zásady reciprocity a rovnosti 
ve vztahu ke třetím zemím, které 
neposkytují hospodářským subjektům 
Evropské unie odpovídající přístup, 
zejména prostřednictvím posouzení 
skutečné reciprocity Komisí, a na druhé 
straně zajistit spravedlivou hospodářskou 
soutěž a rovné podmínky pro všechny 
v celosvětovém měřítku. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10a) Je vhodné vyjmout zadávání 
zakázek pro poštovní a jiné služby, jelikož 
o tomto odvětví trvale platí, že je 
předmětem takového konkurenčního 
tlaku, že již není zapotřebí disciplíny v 
oblasti zadávání zakázek, kterou zavádějí 
pravidla Unie pro zadávání veřejných 
zakázek.

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. 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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets. 

Pozměňovací návrh 45
Kent Johansson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
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některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace o 
opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie. 
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality v 
sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace.

některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace o 
opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie. 
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality v 
sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace. Při nákupu zboží a služeb 
určených pro jednotlivce by obecně měly 
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být zohledněny potřeby a volby 
jednotlivců. 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 500 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace o 
opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie. 
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 

(11) Jiné kategorie služeb mají i nadále ze 
své podstaty omezený přeshraniční rozměr, 
zejména takzvané osobní služby jako 
některé sociální, zdravotní a vzdělávací 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Proto by měl být vytvořen 
zvláštní režim pro veřejné zakázky v této 
oblasti služeb s vyšší prahovou 
hodnotou 400 000 EUR. Osobní služby 
v hodnotě nižší, než je tato prahová 
hodnota, obvykle nebudou zajímavé pro 
poskytovatele z jiných členských států, 
pokud neexistují konkrétní informace o 
opaku, například financování 
přeshraničních projektů z prostředků Unie. 
Zakázky na osobní služby převyšující tuto 
prahovou hodnotu by měly podléhat 
transparentnosti v rámci celé Unie. 
S ohledem na význam kulturního kontextu 
a citlivost těchto služeb by členské státy 
měly získat širokou pravomoc organizovat 
výběr poskytovatelů služeb způsobem, 
který považují za nejvhodnější. Pravidla 
této směrnice zohledňují uvedené závazné 
pravidlo, přičemž ukládají pouze 
dodržování základních zásad 
transparentnosti a rovného zacházení a 
zajišťují, aby veřejní zadavatelé mohli 
používat specifická kritéria kvality pro 
výběr poskytovatelů služeb, jako jsou 
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kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality v 
sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace.

kritéria stanovená dobrovolným evropským 
rámcem pro zajišťování kvality v 
sociálních službách Výboru pro sociální 
ochranu Evropské unie. Členské státy 
a/nebo orgány veřejné správy mají i nadále 
možnost poskytovat tyto služby samy nebo 
uspořádat sociální služby způsobem, který 
nezahrnuje zadávání veřejných zakázek, 
například prostřednictvím financování 
těchto služeb nebo udělováním licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky předem stanovené 
veřejným zadavatelem, bez jakýchkoliv 
omezení či kvót za předpokladu, že takový 
systém zajistí dostatečné zveřejnění a že je 
v souladu se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace.

Or. en

Odůvodnění

Provádění pravidel pro zadávání veřejných zakázek je obtížné a nákladné, a proto je 
nesmírně důležité zajistit zjednodušení. Jedním z důležitých zjednodušujících opatření je 
uplatňování stejné prahové hodnoty u zakázek na dodávky a služby a u sociálních služeb při 
zachování samostatných pravidel postupu. To znamená zvýšení prahové hodnoty pro dodávky 
a služby usnadňující zakázky o určité hospodářské velikosti, jež představují skutečné 
přeshraniční obchodní příležitosti. Zároveň by měla být vyrovnána – a tím i poněkud snížena 
– prahová hodnota pro sociální služby s cílem podpořit jednotný trh v této oblasti. 

Pozměňovací návrh 47
András Gyürk, Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(13) Tato směrnice je určena členským 
státům, a nevztahuje se tudíž na zadávání 
veřejných zakázek prováděné 
mezinárodními organizacemi, jejich 
jménem a na jejich účet. I když trhy EU s 
veřejnými zakázkami jsou do značné míry 
otevřené, řada třetích zemí se zdráhá 
otevřít své trhy s veřejnými zakázkami 
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mezinárodními pravidly. mezinárodní hospodářské soutěži. V 
zájmu uplatňování zásady reciprocity a 
zlepšení přístupu hospodářských subjektů 
EU na trhy třetích zemí s veřejnými 
zakázkami, chráněné omezujícími 
opatřeními v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, je třeba zavést zvláštní pravidla 
podle nařízení COM(2012)124 / 
2012/0060(COD).

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Existuje všeobecná potřeba větší 
pružnosti, a zejména lepšího přístupu 
k zadávacímu řízení s vyjednáváním, jež 
se výslovně předpokládá v Dohodě o 
veřejných zakázkách, kde je vyjednávání 
povoleno u všech řízení. Není-li 
v právních předpisech příslušného 
členského státu stanoveno jinak, mělo by 
být veřejným zadavatelům umožněno 
používat výběrové řízení s vyjednáváním 
upravené touto směrnicí v různých 
situacích, kdy otevřená nebo omezená 
řízení bez vyjednávání pravděpodobně 
nepovedou k uspokojivým výsledkům 
zakázek. Toto řízení by mělo být 
doprovázeno odpovídajícími zárukami, 
které zajišťují dodržení zásad rovného 
zacházení a transparentnosti. To poskytne 
veřejným zadavatelům více volnosti při 
nákupu stavebních prací, dodávek a 
služeb dokonale přizpůsobených jejich 
konkrétním potřebám. Zároveň by to mělo 
zvýšit i přeshraniční obchod, neboť 
hodnocení ukázalo, že přeshraniční 
uchazeči jsou zvlášť úspěšní v zakázkách 
zadaných prostřednictvím vyjednávacího 

vypouští se
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řízení s předchozím zveřejněním.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Ze stejných důvodů by veřejným 
zadavatelům mělo být umožněno používat 
soutěžní dialog. Použití tohoto postupu 
se v posledních letech z hlediska hodnoty 
zadaných zakázek výrazně zvýšilo. 
Osvědčil se v případech, kdy veřejní 
zadavatelé nejsou schopni definovat 
způsob naplnění svých potřeb nebo 
posoudit, co může nabídnout trh z hlediska 
technických, finančních nebo právních 
řešení. Taková situace může nastat 
zejména u inovativních projektů, při 
realizaci velkých integrovaných projektů 
dopravní infrastruktury, rozsáhlých 
počítačových sítí nebo projektů 
zahrnujících složité a strukturované 
financování.

(16) Je zapotřebí další flexibility a veřejní 
zadavatelé by měli mít v určitých a 
konkrétních situacích možnost používat 
soutěžní dialog v souladu s ustanoveními 
této směrnice, pokud právní úprava 
dotčených členských států nestanoví 
jinak. Použití tohoto postupu 
se v posledních letech z hlediska hodnoty 
zadaných zakázek výrazně zvýšilo. 
Osvědčil se v případech, kdy veřejní 
zadavatelé nejsou schopni definovat 
způsob naplnění svých potřeb nebo 
posoudit, co může nabídnout trh z hlediska 
technických, finančních nebo právních 
řešení. Taková situace může nastat 
zejména u inovativních projektů, při 
realizaci velkých integrovaných projektů 
dopravní infrastruktury, rozsáhlých 
počítačových sítí nebo projektů 
zahrnujících složité a strukturované 
financování. Toto řízení by mělo být 
doprovázeno odpovídajícími zárukami, 
které zajišťují dodržení zásad rovného 
zacházení a transparentnosti. To poskytne 
veřejným zadavatelům více volnosti při 
nákupu stavebních prací, dodávek a 
služeb dokonale přizpůsobených jejich 
konkrétním potřebám. Zároveň by to mělo 
zvýšit i přeshraniční obchod, neboť 
hodnocení ukázalo, že přeshraniční 
uchazeči jsou zvlášť úspěšní v zakázkách 
zadaných prostřednictvím vyjednávacího 
řízení s předchozím zveřejněním.
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení bude vhodné spojit výběrové řízení s vyjednáváním a soutěžním 
dialogem. 

Pozměňovací návrh 50
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory výzkumu a 
vývoje a inovací. Nákup výzkumu a vývoje 
a zavádění inovativního zboží a služeb 
hraje klíčovou úlohu při zlepšování 
účinnosti a kvality veřejných služeb 
a zároveň řeší hlavní společenské 
problémy. Přispívá k dosažení nejlepšího 
poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i k 
podpoře udržitelného hospodářského růstu. 
Směrnice by měla přispět k usnadnění 
zadávání veřejných zakázek v oblasti 
výzkumu a vývoje a inovativního zboží a 
služeb a pomoci členským státům při 
plnění cílů iniciativy „Unie inovací“. Je 
proto vhodné co nejvíce vyjasnit možnosti 
nákupu výzkumu a vývoje a inovativního 
zboží a služeb. Z tohoto důvodu by měl být 
stanoven zvláštní postup zadávání zakázek, 
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úrovní plnění a nákladů. Partnerství by 
měla být strukturována tak, aby mohla 
poskytnout nezbytnou „tržní poptávku“ 
podněcující vývoj inovativního řešení, aniž 
by vyloučila trh.

který veřejným zadavatelům umožní 
vytvářet dlouhodobá inovační partnerství 
pro vývoj a následný nákup nových 
inovativních výrobků, služeb nebo staveb 
pod podmínkou, že mohou být dodány 
podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů. Partnerství by měla být 
strukturována tak, aby mohla poskytnout 
nezbytnou „tržní poptávku“ podněcující 
vývoj inovativního řešení, aniž by 
vyloučila trh.

Or. en

Odůvodnění

Zadávání veřejných zakázek může sehrávat významnou úlohu při podpoře výzkumu a inovací. 
Směrnice by proto měla jednoznačněji stanovit využívání zadávání veřejných zakázek 
k podpoře výzkumu a vývoje a inovativních řešení. 

Pozměňovací návrh 51
Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Výzkum a inovace, včetně ekoinovací 
a sociálních inovací, patří mezi hlavní 
hybné síly budoucího růstu a představují 
jádro strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Orgány veřejné správy by měly co 
nejstrategičtěji využít zadávání veřejných 
zakázek za účelem podpory inovací. Nákup 
inovativního zboží a služeb hraje klíčovou 
úlohu při zlepšování účinnosti a kvality 
veřejných služeb a zároveň řeší hlavní 
společenské problémy. Přispívá k dosažení 
nejlepšího poměru získané hodnoty a výše 
vynaložených veřejných prostředků, jakož i 
širších hospodářských, environmentálních 
a společenských výhod ve smyslu 
vytváření nových nápadů a jejich přeměny 
na inovativní výrobky a služby, a tím i k 

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

podpoře udržitelného hospodářského růstu. 
Tato směrnice by měla přispět k usnadnění 
zadávání inovativních veřejných zakázek a 
pomoci členským státům při plnění cílů 
iniciativy „Unie inovací“, neměla by však 
zavádět povinné kvóty pro inovativní 
veřejné zakázky, protože tím by omezila 
hospodářskou soutěž a volbu veřejných 
zadavatelů. Z tohoto důvodu by měl být 
stanoven zvláštní postup zadávání zakázek, 
který veřejným zadavatelům umožní 
vytvářet dlouhodobá inovační partnerství 
pro vývoj a následný nákup nových 
inovativních výrobků, služeb nebo staveb 
pod podmínkou, že mohou být dodány 
podle dohodnutých úrovní plnění 
a nákladů. Partnerství by měla být 
strukturována tak, aby mohla poskytnout 
nezbytnou „tržní poptávku“ podněcující 
vývoj inovativního řešení, aniž by 
vyloučila trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

prostředky komunikace a předávání 
informací obsahující vhodné funkce mohou 
veřejným zadavatelům umožnit, aby 
zabraňovali, odhalovali a napravovali 
chyby, jež vzniknou během zadávacích 
řízení. Měla by být stanovena odpovídající 
lhůta na přechod od listinné komunikace 
k elektronické s cílem poskytnout 
dotčeným stranám potřebný čas pro 
zaškolení. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Kent Johansson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Nástroj rámcových dohod je široce 
používán a je v celé Evropě považován za 
účinnou techniku zadávání zakázek. Měl 
by proto být převážně zachován ve své 
současné podobě. Určité prvky je však 
třeba vyjasnit, zejména podmínky použití 
rámcové dohody veřejnými zadavateli, 
kteří sami nejsou jejími účastníky.

(21) Nástroj rámcových dohod je široce 
používán a je v celé Evropě považován za 
účinnou techniku zadávání zakázek. Měl 
by proto být převážně zachován ve své 
současné podobě. Určité prvky je však 
třeba vyjasnit, zejména podmínky použití
rámcové dohody veřejnými zadavateli, 
kteří sami nejsou jejími účastníky.
Objektivní podmínky pro stanovení, které 
politické subjekty, tj. účastníci rámcové 
dohody, by měly provést konkrétní úkol, 
jako jsou dodávky nebo služby určené 
k využití fyzickými osobami, mohou 
v kontextu rámcových dohod 
stanovujících veškeré podmínky zahrnovat 
potřeby nebo volby dotčených fyzických 
osob. 

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Společné zadávání veřejných zakázek 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států v současné době naráží na konkrétní 
právní problémy, zejména na konflikty 
vnitrostátních právních předpisů. Nehledě 
na skutečnost, že směrnice 2004/18/ES 
implicitně umožňuje přeshraniční společné 
zadávání veřejných zakázek, v praxi 
některé vnitrostátní právní systémy 
explicitně či implicitně činí společné 
přeshraniční zadávání zakázek právně 
nejisté nebo nemožné. Veřejní zadavatelé 
z různých členských států mohou mít 
zájem na spolupráci a společném zadávání 
veřejných zakázek, aby těžili maximum 
z potenciálu vnitřního trhu, pokud jde o 
úspory z rozsahu a sdílení rizik a přínosů, 
zejména pro inovativní projekty s velkou 
mírou rizika, kterou z racionálního 
hlediska nemůže nést jediný veřejný 
zadavatel. Proto je třeba vytvořit nová 
pravidla o přeshraničním společném 
zadávání zakázek, kterými bude určeno 
použitelné právo, což usnadní spolupráci 
mezi veřejnými zadavateli na celém 
jednotném trhu. Veřejní zadavatelé z 
různých členských států mohou navíc 
zakládat společné právnické subjekty 
vytvořené podle vnitrostátního práva nebo 
práva Unie. Pro takovou formu společného 
zadávání zakázek by měla být stanovena 
zvláštní pravidla.

(26) Společné zadávání veřejných zakázek 
veřejnými zadavateli z různých členských 
států v současné době naráží na konkrétní 
právní problémy, zejména na konflikty 
vnitrostátních právních předpisů. Nehledě 
na skutečnost, že směrnice 2004/18/ES 
implicitně umožňuje přeshraniční společné 
zadávání veřejných zakázek, v praxi 
některé vnitrostátní právní systémy 
explicitně či implicitně činí společné 
přeshraniční zadávání zakázek právně 
nejisté nebo nemožné. Veřejní zadavatelé 
z různých členských států mohou mít 
zájem na spolupráci a společném zadávání 
veřejných zakázek, aby těžili maximum 
z potenciálu vnitřního trhu, pokud jde o 
úspory z rozsahu a sdílení rizik a přínosů, 
zejména pro inovativní projekty s velkou 
mírou rizika, kterou z racionálního 
hlediska nemůže nést jediný veřejný 
zadavatel. Proto je třeba vytvořit nová 
pravidla o přeshraničním společném 
zadávání zakázek, kterými bude určeno 
použitelné právo, což usnadní spolupráci 
mezi veřejnými zadavateli na celém 
jednotném trhu. Veřejní zadavatelé z 
různých členských států mohou navíc 
zakládat společné právnické subjekty 
vytvořené podle vnitrostátního práva nebo 
práva Unie. Pro takovou formu společného 
zadávání zakázek by měla být stanovena 
zvláštní pravidla. Pokud není dosažení 
přeshraničního zadávání veřejných 
zakázek pravděpodobné, veřejní 
zadavatelé by měli mít možnost odchýlit se 
od evropských pravidel zadávání 
veřejných zakázek a přijmout jednodušší 
pravidla. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Environmentální charakteristiky mohou být začleněny do smlouvy o veřejné zakázce, protože 
mohou přímo souviset s kvalitou prováděných stavebních prací, služeb nebo dodávaného 
zboží. Sociální charakteristiky nesouvisí přímo s kvalitou prováděných stavebních prací, 
služeb nebo dodávaného zboží, a cíle sociální politiky by proto měly být zajišťovány 
prostřednictvím sociální politiky. V oblasti zadávání veřejných zakázek by se mělo zajistit 
účinné vynakládání prostředků daňových poplatníků prostřednictvím hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky.

Pozměňovací návrh 57
Jean-Pierre Audy
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29a) Vzhledem k nízké účasti malých a 
středních podniků na veřejných 
zakázkách obecně a konkrétněji v odvětví 
inovací a služeb by měla být přijata 
potřebná legislativní opatření. V této 
souvislosti by měla být zvážena řada 
opatření, jako např. opatření v oblasti 
zachování souladu se zásadou 
nediskriminace zajišťující, že opatření 
ohledně státu původu podniků budou 
neutrální, měla by být zohledněna 
konkurenceschopnost nabídek, zavedena 
preferenční opatření na pomoc 
konkurenceschopným malým a středním 
podnikům. Měla by být zavedena opatření 
v oblasti sledování a podávání zpráv 
s cílem zlepšit statistické sledování podle 
odvětví a podle hodnoty veřejných zakázek 
přidělených malým a středním podnikům 
a s cílem posílit informovanost zadavatelů 
o malých a středních podnicích a o 
problémech, s nimiž se malé a střední 
podniky potýkají při získávání přístupu na 
trh s veřejnými zakázkami. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29a) Zadávání veřejných zakázek by se 
mělo řídit zásadou zohledňování malých a 
středních podniků („think small first“) a 
členské státy by měly plně uplatňovat 
Kodex osvědčených postupů umožňujících 
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malým a středním podnikům přístup ke 
smlouvám na veřejné zakázky. 

Or. da

Pozměňovací návrh 59
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29b) Význam reciprocity v mezinárodním 
obchodu je třeba opětovně zdůraznit 
společně se skutečností, že vícestranná 
Dohoda o veřejných zakázkách sehrává 
zásadní úlohu při otevírání veřejných 
zakázek (zakázek na zboží, služby a 
stavební práce) mezinárodní hospodářské 
soutěži a zaručuje soukromoprávním 
uchazečům transparentní, spravedlivé a 
nediskriminační podmínky. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, je třeba podněcovat veřejné 
zadavatele, aby zakázky rozdělovali na 
části a pokud tak neučiní, byli povinni to 
zdůvodnit. Budou-li zakázky rozděleny na 
části, veřejní zadavatelé mohou například 
kvůli tomu, aby zachovali hospodářskou 
soutěž nebo aby zajistili bezpečnost 
dodávek, omezit počet částí, pro něž může 

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, je třeba podněcovat veřejné 
zadavatele, aby zakázky rozdělovali na 
části a pokud tak neučiní, byli povinni to 
zdůvodnit. Budou-li zakázky rozděleny na 
části, veřejní zadavatelé mohou například 
kvůli tomu, aby zachovali hospodářskou 
soutěž nebo aby zajistili bezpečnost 
dodávek, omezit počet částí, pro něž může 
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hospodářský subjekt předložit nabídku, a 
mohou rovněž omezit počet částí, jež 
mohou být zadány kterémukoliv 
jednotlivému uchazeči.

hospodářský subjekt předložit nabídku, a 
mohou rovněž omezit počet částí, jež 
mohou být zadány kterémukoliv 
jednotlivému uchazeči. Toto rozdělení na 
části však nesmí být prováděno za účelem 
vyhýbání se zákonem stanovenému 
zadávacímu řízení. 

Or. lv

Pozměňovací návrh 61
Kent Johansson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků na trhu veřejných 
zakázek, je třeba podněcovat veřejné 
zadavatele, aby zakázky rozdělovali na 
části a pokud tak neučiní, byli povinni to 
zdůvodnit. Budou-li zakázky rozděleny na 
části, veřejní zadavatelé mohou například 
kvůli tomu, aby zachovali hospodářskou 
soutěž nebo aby zajistili bezpečnost 
dodávek, omezit počet částí, pro něž může 
hospodářský subjekt předložit nabídku, a 
mohou rovněž omezit počet částí, jež 
mohou být zadány kterémukoliv 
jednotlivému uchazeči.

(30) Aby byla podpořena účast malých a 
středních podniků a občanské společnosti 
na trhu veřejných zakázek, je třeba 
podněcovat veřejné zadavatele, aby 
zakázky rozdělovali na části a pokud tak 
neučiní, byli povinni to zdůvodnit. Budou-
li zakázky rozděleny na části, veřejní 
zadavatelé mohou například kvůli tomu, 
aby zachovali hospodářskou soutěž nebo 
aby zajistili bezpečnost dodávek, omezit 
počet částí, pro něž může hospodářský 
subjekt předložit nabídku, a mohou rovněž 
omezit počet částí, jež mohou být zadány 
kterémukoliv jednotlivému uchazeči.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32a) Kromě specifických nových 
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nástrojů, které se zavádí v této směrnici za 
účelem podpory účasti malých a středních 
podniků na trzích s veřejnými zakázkami, 
by měly členské státy a veřejní zadavatelé 
nadále pokračovat ve vytváření strategií 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
které jsou vstřícné vůči malým a středním 
podnikům. Provádění a uplatňování 
těchto nových pravidel, které jsou pro 
malé a střední podniky příznivější než 
stávající režim, nebude samo o sobě stačit. 
Komise zveřejnila pracovní dokument 
útvarů Komise nazvaný Evropský kodex 
osvědčených postupů umožňujících 
malým a středním podnikům přístup ke 
smlouvám na veřejné zakázky (SEC 
(2008)COM 2193), jehož cílem je podpořit 
členské státy, aby zahájily vnitrostátní 
strategie, programy a akční plány s cílem 
zlepšit účast malých a středních podniků 
na těchto trzích. V tomto duchu by 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
měly důsledně uplatňovat pravidla 
stanovená v této směrnici a provádět 
soudržné obecné politiky určené k posílení 
přístupu malých a středních podniků na 
trhy s veřejnými zakázkami. 

Or. en

Odůvodnění

Nová pravidla vstřícná vůči malým a středním podnikům stanovená touto směrnicí jsou 
přínosem. Má-li se však zajistit, aby malé a střední podniky mohly těžit ze značného 
potenciálu, který představují trhy s veřejnými zakázkami, je třeba učinit více. Všechny členské 
státy, regiony a místní orgány by měly být vybízeny, aby zahájily strategie a politiky na 
posílení širší celkové účasti malých a středních podniků na těchto trzích, a to jak na úrovni 
EU, tak na vnitrostátní úrovni. 

Pozměňovací návrh 63
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) 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
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená 
kritéria pro zadání zakázky zahrnují
faktory spojené s výrobním procesem. 
V důsledku toho bude možné, aby veřejní 
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.

(37) S cílem zajistit účinné využívání 
veřejných prostředků a umožnit veřejným 
zadavatelům získat nejlepší poměr kvality 
a ceny by mělo zadávací řízení vést 
k zadávání vysoce kvalitních zakázek 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
které budou optimálně vyhovovat 
funkčním cílům a cílům v oblasti 
udržitelnosti veřejných zadavatelů. 
Zadávací řízení by mělo rovněž zaručovat, 
že nabídky budou posuzovány 
v podmínkách efektivní hospodářské 
soutěže a že zakázky budou udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. 
Veřejní zadavatelé by proto měli mít 
možnost přijímat kritéria pro zadání 
zakázky stanovená tak, aby posuzovala 
zadavatelova hlediska udržitelnosti, včetně 
např. faktorů spojených s výrobním 
procesem a dalších charakteristik 
výrobního cyklu. Je třeba rovněž dodat, že 
veřejní zadavatelé mohou podle vlastního 
uvážení stanovit rovněž přiměřené 
standardy udržitelnosti a další kvalitativní 
standardy pomocí technických specifikací 
nebo podmínek realizace zakázky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
András Gyürk

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená kritéria 
pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem. V důsledku 
toho bude možné, aby veřejní 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 na vysoce 
standardizované výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Pokud si veřejní zadavatelé vyberou 
zadání zakázky hospodářsky 
nejvýhodnější nabídce, měli by stanovit 
kritéria pro zadání zakázky, na základě 
kterých budou nabídky posuzovat tak, aby 
určili, která z nich představuje nejlepší 
poměr kvality a ceny. Stanovení těchto 
kritérií závisí na předmětu zakázky, neboť 
tato kritéria musí umožnit vyhodnocení 
úrovně plnění, jakou každá posuzovaná 
nabídka nabízí, vzhledem k předmětu 
zakázky, jak je definován v technických 
specifikacích, a posouzení poměru kvality 
a ceny u každé nabídky. Díky vybraným
kritériím pro zadání zakázky by navíc

(38) Veřejní zadavatelé by měli stanovit 
kritéria pro zadání zakázky, na základě 
kterých budou nabídky posuzovat tak, aby 
určili, která z nich představuje nejlepší 
poměr kvality a ceny. Ke stanovení 
nabídky představující nejlepší poměr 
kvality a ceny použijí veřejní zadavatelé 
objektivní kritéria, která souvisí 
s předmětem zakázky. Vybranými kritérii
pro zadání zakázky by však neměl 
zadavatel získat neomezenou svobodu 
volby. Zadávací řízení by mělo spíše 
zaručit účinnou hospodářskou soutěž 
prostřednictvím důsledného dodržování 
zásad transparentnosti, nediskriminace a 
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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.

rovného zacházení. Tyto zásady mimo jiné 
vyžadují účinně a transparentně ověřit 
informace, které uchazeči předložili. 

Or. en

Odůvodnění

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria. 

Pozměňovací návrh 66
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál 
veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
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 odvětví 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 

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál 
veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
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 odvětví 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 
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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). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům 
životního cyklu, aby se dále posílilo
používání veřejných zakázek na podporu 
udržitelného růstu.

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). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu nadále významně 
pokračuje a nadále je rozvíjeno, zkoušeno 
a vylepšováno uplatňování nákladů 
životního cyklu pro příslušná odvětví. Zdá 
se proto vhodné používat nadále ke 
stanovení povinných cílů v oblasti 
energetické účinnosti, změny klimatu a 
zadávání dalších environmentálních, 
sociálních a inovativních veřejných 
zakázek právní předpisy pro jednotlivá 
odvětví v souvislosti s konkrétními 
politikami a podmínkami, kterými se 
příslušné odvětví řídí s cílem prosazovat 
používání veřejných zakázek na podporu 
udržitelného růstu. Tyto snahy by měly 
zahrnovat uplatňování řádných metodik 
v oblasti nákladů životního cyklu pro 
příslušné odvětví. V souladu s ostatními 
ustanoveními této směrnice mohou 
povinná kritéria pro zadávání veřejných 
zakázek přijatá prostřednictvím právních 
předpisů pro dané odvětví rovněž 
obsahovat technické specifikace a kritéria 
pro zadání zakázky, včetně hledisek 
udržitelnosti souvisejících s obecnými 
přínosy nebo škodami v oblasti sociální a 
environmentální, i v případě, kdy nelze 
vyjádřit jejich peněžní hodnotu, jestliže 
souvisí s předmětem zakázky a důsledně 
se drží zásady transparentnosti, 
nediskriminace a stejné ochrany. 

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice neobsahuje povinné požadavky na zadávání veřejných zakázek, které by 
podrobně určovaly, co přesně musí veřejný zadavatel nakoupit v souvislosti s konkrétním 
předmětem, na který se zadávání veřejné zakázky vztahuje. S ohledem na různé podmínky a 
příležitosti v jednotlivých odvětvích by bylo nevhodné i obtížné zahrnout do této směrnice 
konkrétní požadavky. 
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Pozměňovací návrh 67
Kent Johansson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál 
veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
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 odvětví 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). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 
růstu.

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál 
veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
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 odvětví 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). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 
růstu. Navíc možnost zohlednit 
environmentální hlediska, která přesahují 
minimální nebo plně harmonizované 
právní předpisy EU nebo jiné předpisy, je 
vítána. Požadavky, kritéria pro zadávání 
zakázky nebo smluvní doložky atd. musí 
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být vždy v souladu se základními zásadami 
právních předpisů EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál
veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
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 odvětví 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). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je třeba 
vyvinout úsilí o plné využití potenciálu
veřejných zakázek, aniž se tím naruší 
pravomoci zadavatelů. Vzhledem 
k výrazným 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 odvětví 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). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 
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růstu. růstu.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Vicky Ford, András Gyürk

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál 
veřejných zakázek. Vzhledem k výrazným 
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 odvětví 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). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
veřejných zakázek na podporu udržitelného 
růstu.

(39) Aby bylo dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020 pro udržitelný růst, je 
nanejvýš důležité plně využívat potenciál 
veřejných zakázek. Zadávání veřejných 
zakázek je klíčovou hnací silou inovace, 
která má značný význam z hlediska 
budoucího růstu v Evropě. Vzhledem 
k výrazným 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 odvětví 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). Navíc 
definice společných metodik pro náklady 
životního cyklu již významně pokročily. 
Zdá se proto vhodné pokračovat tímto 
směrem a ponechat stanovení povinných 
cílů na právních předpisech pro jednotlivá 
odvětví s ohledem na konkrétní politiky a 
podmínky, kterými se příslušné odvětví 
řídí, a propagovat rozvoj a používání 
evropských přístupů k nákladům životního 
cyklu, aby se dále posílilo používání 
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veřejných zakázek na podporu udržitelného 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že veřejní zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku a 
nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu za předpokladu, že 
metodika, jež se má použít, je stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a je přístupná všem zúčastněným stranám. 
Pojem nákladů životního cyklu zahrnuje 
všechny náklady během životního cyklu 
staveb, dodávek či služeb, a to jak interní 
náklady (například náklady na vývoj, 
výrobu, použití, údržbu a likvidaci na 
konci doby životnosti), tak externí náklady, 
pokud lze vyjádřit jejich peněžní hodnotu a 
sledovat je. Na úrovni Unie je třeba 
vypracovat společné metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb, a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
vypracována, by mělo být její použití 
povinné. 

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020, např. náklady na 
měření potenciálu úspor energie výrobků 
a služeb. Proto je třeba vyjasnit, že veřejní 
zadavatelé mohou určit hospodářsky 
nejvýhodnější nabídku a nejnižší cenu 
pomocí přístupu nákladů životního cyklu 
za předpokladu, že metodika, jež se má 
použít, je stanovena objektivním a 
nediskriminačním způsobem a je přístupná 
všem zúčastněným stranám. Pojem nákladů 
životního cyklu zahrnuje všechny náklady 
během životního cyklu staveb, dodávek či 
služeb, a to jak interní náklady (například 
náklady na vývoj, výrobu, použití, údržbu a 
likvidaci na konci doby životnosti), tak 
externí náklady, pokud lze vyjádřit jejich 
peněžní hodnotu a sledovat je. Na úrovni 
Unie je třeba vypracovat společné metody 
výpočtu nákladů životního cyklu u 
konkrétních kategorií dodávek nebo služeb, 
a ve všech případech, kdy bude taková 
metoda vypracována, by mělo být její 
použití povinné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Kent Johansson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že veřejní zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku a 
nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu za předpokladu, že 
metodika, jež se má použít, je stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a je přístupná všem zúčastněným stranám. 
Pojem nákladů životního cyklu zahrnuje 
všechny náklady během životního cyklu 
staveb, dodávek či služeb, a to jak interní 
náklady (například náklady na vývoj, 
výrobu, použití, údržbu a likvidaci na 
konci doby životnosti), tak externí náklady, 
pokud lze vyjádřit jejich peněžní hodnotu a 
sledovat je. Na úrovni Unie je třeba 
vypracovat společné metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb, a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
vypracována, by mělo být její použití 
povinné. 

(40) Tato opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní veřejné zadavatele k tomu, aby ve 
svých nákupních strategiích sledovali cíle 
strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že veřejní zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku a 
nejnižší cenu pomocí přístupu nákladů 
životního cyklu za předpokladu, že 
metodika, jež se má použít, je stanovena 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
a je přístupná všem zúčastněným stranám. 
Pojem nákladů životního cyklu zahrnuje 
všechny náklady během životního cyklu 
staveb, dodávek či služeb, a to jak interní 
náklady (například náklady na vývoj, 
výrobu, použití, údržbu a likvidaci na 
konci doby životnosti), tak externí náklady, 
pokud lze vyjádřit jejich peněžní hodnotu a 
sledovat je. Na úrovni Unie je třeba 
vypracovat společné metody výpočtu 
nákladů životního cyklu u konkrétních 
kategorií dodávek nebo služeb, a ve všech 
případech, kdy bude taková metoda 
vypracována, by mělo být její použití 
povinné v závislosti na významu a 
proporcionalitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40a) Při použití přístupu nákladů 
životního cyklu při nákupu energeticky 
účinných produktů a služeb by 
energetická účinnost souboru nebo 
skupiny produktů měla mít přednost před 
energetickou účinností jednotlivého 
nákupu s ohledem na technickou 
vhodnost a zamýšlené použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických
specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na konkrétní výrobní postup, 
konkrétní způsob poskytování služeb, nebo 
na konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby 
za předpokladu, že souvisí s předmětem 
veřejné zakázky. Aby se do zadávání 
veřejných zakázek lépe integrovaly 
sociální otázky, zadavatelé by rovněž 
mohli mít možnost do kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky zahrnout 
charakteristiky týkající se pracovních 
podmínek osob, jež se přímo účastní 
dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 

(41) S ohledem na pokračující rozvoj 
metod výpočtu nákladů životního cyklu je 
potřeba technických specifikací a kritérií 
pro zadání, které odkazují na konkrétní 
výrobní postup, konkrétní způsob 
poskytování služeb, nebo na konkrétní 
postupy během jakékoliv jiné fáze 
životního cyklu výrobku nebo služby stále 
menší, a měla by se proto omezovat pouze 
na oblasti, kde dosud není možné 
vypočítat náklady životního cyklu. 
Technické požadavky by měly ve všech 
případech přímo souviset s předmětem 
veřejné zakázky. Aby se do zadávání 
veřejných zakázek lépe integrovaly 
sociální otázky, zadavatelé by rovněž 
mohli mít možnost do kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky zahrnout 
charakteristiky týkající se pracovních 
podmínek osob, jež se přímo účastní 
dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze sociálního začlenění 
osob s postižením. Každé kritérium pro 
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kritérium pro zadání, které zahrnuje tyto 
charakteristiky, by mělo ve všech 
případech zůstat omezeno na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody o 
veřejných zakázkách nebo dohod o volném 
obchodu, jejichž stranou je Unie. V případě 
zakázek týkajících se služeb a zakázek 
zahrnujících plán stavebních prací by měli 
mít veřejní zadavatelé rovněž možnost 
použít jako kritérium pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

zadání, které zahrnuje tyto charakteristiky, 
by mělo ve všech případech zůstat 
omezeno na charakteristiky, které mají 
bezprostřední dopady na zaměstnance 
v jejich pracovním prostředí. Měly by se 
uplatnit v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb a způsobem, 
který přímo ani nepřímo nediskriminuje 
hospodářské subjekty z jiných členských 
států nebo třetích zemí, jež jsou stranami 
Dohody o veřejných zakázkách nebo 
dohod o volném obchodu, jejichž stranou 
je Unie. V případě zakázek týkajících se 
služeb a zakázek zahrnujících plán 
stavebních prací by měli mít veřejní 
zadavatelé rovněž možnost použít jako 
kritérium pro zadání organizaci, kvalifikaci 
a zkušenosti zaměstnanců přidělených 
k plnění dotčené zakázky, protože to může 
ovlivnit kvalitu realizace zakázky, a 
v důsledku toho ekonomickou hodnotu 
nabídky.

Or. en

Odůvodnění

Sociální charakteristiky nesouvisí přímo s kvalitou prováděných prací, služeb nebo 
dodávaného zboží, a cíle sociální politiky by proto měly být zajišťovány prostřednictvím 
sociální politiky. Zvláštním případem může být přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením, avšak ochrana zdraví pracovníků a podobné požadavky nemusejí být výslovně 
uvedeny, protože hospodářské subjekty, které nesplňují vnitrostátní právní předpisy a právní 
předpisy EU v oblasti sociální, by byly vyloučeny z účasti na veřejných zakázkách. 

Pozměňovací návrh 74
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 



AM\904833CS.doc 45/135 PE491.205v01-00

CS

specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na konkrétní výrobní postup, 
konkrétní způsob poskytování služeb, nebo 
na konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby 
za předpokladu, že souvisí s předmětem 
veřejné zakázky. Aby se do zadávání 
veřejných zakázek lépe integrovaly 
sociální otázky, zadavatelé by rovněž 
mohli mít možnost do kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky
zahrnout charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob, jež se přímo 
účastní dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé
kritérium pro zadání, které zahrnuje tyto 
charakteristiky, by mělo ve všech 
případech zůstat omezeno na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody o 
veřejných zakázkách nebo dohod o volném 
obchodu, jejichž stranou je Unie. V případě 
zakázek týkajících se služeb a zakázek 
zahrnujících plán stavebních prací by měli 
mít veřejní zadavatelé rovněž možnost 
použít jako kritérium pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na konkrétní výrobní postup, 
konkrétní způsob poskytování služeb, nebo 
na konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby 
za předpokladu, že souvisí s předmětem 
veřejné zakázky. Aby se do zadávání 
veřejných zakázek lépe integrovaly 
sociální otázky, zadavatelé by rovněž 
mohli mít možnost zahrnout do 
prováděcích podmínek zakázky 
charakteristiky týkající se pracovních 
podmínek osob přímo se účastnících 
dotčeného procesu výroby nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. 
Veškeré prováděcí podmínky, které 
zahrnují tyto charakteristiky, by měly ve 
všech případech zůstat omezeny na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo 
třetích zemí, jež jsou stranami Dohody o 
veřejných zakázkách nebo dohod o volném 
obchodu, jejichž stranou je Unie. V případě 
zakázek týkajících se služeb a zakázek 
zahrnujících plán stavebních prací by měli 
mít veřejní zadavatelé rovněž možnost 
použít jako kritérium pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky, a může to 
tedy mít přímý dopad na předmět zakázky.
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Or. es

Pozměňovací návrh 75
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na konkrétní výrobní postup, 
konkrétní způsob poskytování služeb, nebo 
na konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby 
za předpokladu, že souvisí s předmětem 
veřejné zakázky. Aby se do zadávání 
veřejných zakázek lépe integrovaly 
sociální otázky, zadavatelé by rovněž 
mohli mít možnost do kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky zahrnout 
charakteristiky týkající se pracovních 
podmínek osob, jež se přímo účastní 
dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, které zahrnuje tyto 
charakteristiky, by mělo ve všech 
případech zůstat omezeno na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo 

(41) Kromě toho je třeba umožnit, aby 
veřejní zadavatelé v technických 
specifikacích a kritériích pro zadání mohli 
odkazovat na konkrétní výrobní postup, 
konkrétní způsob poskytování služeb, nebo 
na konkrétní postupy během jakékoliv jiné 
fáze životního cyklu výrobku nebo služby 
za předpokladu, že přímo souvisí s 
předmětem veřejné zakázky. Aby se do 
zadávání veřejných zakázek lépe 
integrovaly sociální otázky, zadavatelé by 
rovněž mohli mít možnost do kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
zahrnout charakteristiky týkající se 
pracovních podmínek osob, jež se přímo 
účastní dotčeného výrobního procesu nebo 
poskytování služby. Tyto charakteristiky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
zaměstnanců účastnících se výrobního 
procesu nebo podpory sociálního začlenění 
znevýhodněných osob nebo příslušníků 
zranitelných skupin z řad osob, jimž bylo 
provádění této zakázky uděleno, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. Každé 
kritérium pro zadání, které zahrnuje tyto 
charakteristiky, by mělo ve všech 
případech zůstat omezeno na 
charakteristiky, které mají bezprostřední 
dopady na zaměstnance v jejich pracovním 
prostředí. Měly by se uplatnit v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a způsobem, který přímo ani 
nepřímo nediskriminuje hospodářské 
subjekty z jiných členských států nebo 
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třetích zemí, jež jsou stranami Dohody o 
veřejných zakázkách nebo dohod o volném 
obchodu, jejichž stranou je Unie. V případě 
zakázek týkajících se služeb a zakázek 
zahrnujících plán stavebních prací by měli 
mít veřejní zadavatelé rovněž možnost 
použít jako kritérium pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

třetích zemí, jež jsou stranami Dohody o 
veřejných zakázkách nebo dohod o volném 
obchodu, jejichž stranou je Unie. V případě 
zakázek týkajících se služeb a zakázek 
zahrnujících plán stavebních prací by měli 
mít veřejní zadavatelé rovněž možnost 
použít jako kritérium pro zadání 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
zaměstnanců přidělených k plnění dotčené 
zakázky, protože to může ovlivnit kvalitu 
realizace zakázky, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(43) Podmínky plnění zakázky jsou 
slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou 
přímo nebo nepřímo diskriminační, pokud 
přímo souvisí s předmětem zakázky a 
pokud jsou uvedeny v oznámení o zakázce, 
v oznámení předběžných informací 
použitém jako forma výzvy k účasti v 
soutěži nebo v zadávací dokumentaci.
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zaměstnat více znevýhodněných osob, než 
požadují vnitrostátní právní předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Sociální charakteristiky nesouvisí přímo s kvalitou prováděných prací, služeb nebo 
dodávaného zboží, a cíle sociální politiky by proto měly být zajišťovány prostřednictvím 
sociální politiky. 

Pozměňovací návrh 77
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. es
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Pozměňovací návrh 78
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Kent Johansson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(50) Členské státy by měly jmenovat jeden
vnitrostátní orgán, který ponese
odpovědnost za monitorování, uplatňování 
a kontrolu zadávání veřejných zakázek. 
Tento ústřední orgán by měl mít 
k dispozici nezprostředkované a aktuální 
informace, zejména pokud půjde o různé 
problémy ovlivňující uplatňování právních 
předpisů o zadávání veřejných zakázek.
Měl by být schopen poskytnout 
bezprostřední zpětnou vazbu o fungování 
této politiky a případných nedostatcích ve 
vnitrostátních právních předpisech a 
postupech a přispívat k rychlému nalezení 
řešení. K účinnému boji s korupcí a 
podvody by tento ústřední orgán i obecná 
veřejnost měly mít možnost znění 
uzavřených smluv přezkoumat. Zakázky s 
vysokou hodnotou by proto měly být 
předány orgánu pro dohled, který by měl
zároveň umožnit přístup k těmto 
dokumentům osobám, jež o to mají zájem, 
pokud tím nebudou ohroženy oprávněné 
veřejné nebo soukromé zájmy.

(50) Členské státy by měly jmenovat 
vnitrostátní orgány, které ponesou
odpovědnost za monitorování, uplatňování 
a kontrolu zadávání veřejných zakázek. 
Tyto ústřední orgány by měly mít 
k dispozici nezprostředkované a aktuální 
informace, zejména pokud půjde o různé 
problémy ovlivňující uplatňování právních 
předpisů o zadávání veřejných zakázek.
Měly by být schopny poskytnout 
bezprostřední zpětnou vazbu o fungování 
této politiky a případných nedostatcích ve 
vnitrostátních právních předpisech a 
postupech a přispívat k rychlému nalezení 
řešení. K účinnému boji s korupcí a 
podvody by tyto ústřední orgány i obecná 
veřejnost měly mít možnost znění 
uzavřených smluv přezkoumat. Zakázky s 
vysokou hodnotou by proto měly být 
předány orgánu pro dohled, který by měl 
zároveň umožnit přístup k těmto 
dokumentům osobám, jež o to mají zájem, 
pokud tím nebudou ohroženy oprávněné 
veřejné nebo soukromé zájmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Kent Johansson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(55) Je zvlášť důležité, aby Komise během 
svých přípravných prací vedla náležité 
konzultace s příslušnými subjekty, jako 
jsou např. zástupci místních a 
regionálních orgánů, občanské 
společnosti, zúčastněných stran atd., 
včetně konzultací s odborníky. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
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pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 2– bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) „občanskou společností“ se rozumí 
spolkový život, který se odehrává v 
prostoru mezi státem a trhem a zahrnuje 
podíl jednotlivců i činnosti nevládních, 
dobrovolnických a unijních organizací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) „zájemcem“ se rozumí hospodářský 
subjekt, který se uchází o výzvu nebo byl 
pozván k účasti v omezeném řízení, 
výběrovém řízení s vyjednáváním,
vyjednávacím řízení bez předchozího 
zveřejnění, v soutěžním dialogu nebo 
v inovačním partnerství;

(14) „zájemcem“ se rozumí hospodářský 
subjekt, který se uchází o výzvu nebo byl 
pozván k účasti ve vyjednávacím řízení bez 
předchozího zveřejnění, v soutěžním 
dialogu nebo v inovačním partnerství;

Or. en

Odůvodnění

Důsledek zrušení omezeného řízení a sloučení výběrového řízení s vyjednáváním se soutěžním 
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dialogem. 

Pozměňovací návrh 83
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) „životním cyklem“ se rozumějí 
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, užívání a údržbu, po 
celou dobu existence výrobku nebo stavby 
či poskytování služby, od pořízení surovin 
nebo vytvoření zdrojů po odstranění, 
likvidaci a ukončení.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí dopravy by bylo jednak obtížné a jednak by komplikovalo výpočet nákladů životního 
cyklu, což by mohlo bránit jejich účinnému využití. 
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Pozměňovací návrh 85
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22a) „sociálně udržitelným výrobním 
procesem“ se rozumí výrobní proces, 
v němž je provádění stavebních prací, 
poskytování služeb a dodávek v souladu 
s právními a správními předpisy a 
normami v oblasti zdraví a bezpečnosti a 
v oblasti sociálního a pracovního práva, 
zejména pokud jde o zásadu rovného 
zacházení na pracovišti. 
(22b) „zásadou rovného zacházení na 
pracovišti“ se rozumí dodržování platných 
podmínek pracovního poměru, včetně 
právních a správních předpisů a norem 
v oblasti zdraví a bezpečnosti a v oblasti 
sociálního a pracovního práva, jak je 
stanoví právní úprava Unie a vnitrostátní 
právní úprava a kolektivní smlouvy, 
platné v místě provádění stavebních prací 
nebo poskytování služeb a dodávek; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) 200 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

c) 400 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;
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Or. en

Odůvodnění

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems. 

Pozměňovací návrh 87
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) 200 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

c) 400 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

Or. da

Pozměňovací návrh 88
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

d) 400 000 EUR u veřejných zakázek na 
sociální a jiné zvláštní služby uvedené v 
příloze XVI.

Or. en
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Odůvodnění

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems. 

Pozměňovací návrh 89
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

U zakázek na stavební práce, zboží a 
služby spadajících do těchto prahových 
hodnot uplatňují členské státy pro 
otevřenou hospodářskou soutěž 
vnitrostátní postupy zajišťující soulad se 
zásadami smlouvy rovného přístupu, 
nediskriminace a transparentnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Stávající prahové hodnoty pro zakázky na zboží a služby místních a regionálních orgánů by 
měly být zvýšeny s cílem zajistit zakázky takové hospodářské hodnoty, která může přilákat 
přeshraniční dodavatele, a má tedy potenciál skutečně oživit jednotný trh. Zvýšení prahových 
hodnot by však nemělo znamenat, že zakázky, které nedosahují této hodnoty, budou vyloučeny 
z veřejného nabídkového řízení, a členské státy by proto měly mít povinnost uplatňovat 
vnitrostátní pravidla umožňující tyto nabídky. 

Pozměňovací návrh 90
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při zadávání zakázek, na které se 
vzhledem k jejich hodnotě tato směrnice 
nevztahuje, musí vnitrostátní zadavatelé 
dodržovat zásady rovného zacházení, 
nediskriminace a transparentnosti. 

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Zigmantas Balčytis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Praktické uplatňování dohody o 
veřejných zakázkách, která tvoří součást 
právního rámce zadávání veřejných 
zakázek v Evropské unii, je založeno na 
předchozím posouzení řádného 
uplatňování zásady důsledné reciprocity 
s ohledem na otevírání trhů mezi 
Evropskou unií a třetími smluvními státy. 
Toto posouzení důsledné reciprocity se 
rovněž vztahuje na třetí země, které nejsou 
smluvními stranami dohody o veřejných 
zakázkách a mají přístup na evropský trh 
veřejných zakázek. 

Or. lt

Pozměňovací návrh 92
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Praktické uplatňování dohody o 
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veřejných zakázkách v právním rámci 
Unie o zadávání veřejných zakázek se 
zakládá na předchozím posouzení 
řádného uplatňování zásady důsledné 
reciprocity při otevírání trhů mezi 
Evropskou unií a třetími smluvními státy. 
Toto posouzení důsledné reciprocity se 
rovněž vztahuje na třetí země, které nejsou 
smluvními stranami dohody o veřejných 
zakázkách, ale mají přístup na trh. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 8a
Zvláštní vyloučení v oblasti poštovních 

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

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na stav účinné hospodářské soutěže na trhu v odvětví poštovních služeb po 
zavedení pravidel EU zaměřených na liberalizaci tohoto odvětví by veřejné zakázky v této 
oblasti měly být z rozsahu působnosti této směrnice vyloučeny, neboť mají v první řadě 
veřejným zadavatelům umožnit vykonávat určitou činnost v odvětví poštovních služeb.

Pozměňovací návrh 94
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Umožnit právnickým osobám, aby prováděly 10 % své činnosti na otevřeném trhu, 
představuje riziko vážného narušení hospodářské soutěže a poškození malých a středních 
podniků, zejména na místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 95
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Umožnit právnickým osobám, aby prováděly 10 % své činnosti na otevřeném trhu, 
představuje riziko vážného narušení hospodářské soutěže a poškození malých a středních 
podniků, zejména na místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 96
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu žádné 
činnosti, které jsou relevantní v kontextu 
dohody.

Or. en
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Odůvodnění

Umožnit právnickým osobám, aby prováděly 10 % své činnosti na otevřeném trhu, 
představuje riziko vážného narušení hospodářské soutěže a poškození malých a středních 
podniků, zejména na místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 97
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud se zakázka týká spalování odpadů, 
podíly uvedené v bodě 1 písm. b), bodě 3 
písm. b) a bodě 4 písm. c) tohoto článku 
činí 50 %. 

Or. en

Odůvodnění

Existují konkrétní obavy, že nové znění by mohlo poškodit odvětví spalování odpadů, které je 
jinak vnímáno jako vhodný způsob nakládání s odpady z hlediska životního prostředí. 
Vzhledem k tomu, že v některých členských státech zákon místním orgánům ukládá povinnost 
zajistit nakládání s obecním odpadem, investovaly značné prostředky do spaloven, což jsou 
investice, které by nebyly z komerčního hlediska realizovatelné, přičemž s 90% prahovou 
hodnotou by musely zadávat spalování odpadů ve výběrovém řízení, přestože v komerční 
oblasti s ohledem na malou kapacitu soukromého sektoru neexistuje skutečná alternativa. 

Pozměňovací návrh 98
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými 
subjekty v souladu se zásadou rovného 
zacházení, nediskriminace, svobodné 
hospodářské soutěže a otevřenosti.
Postupují rovněž transparentním a 
přiměřeným způsobem, přičemž vždy 



AM\904833CS.doc 61/135 PE491.205v01-00

CS

zajišťují účinné využívání veřejných 
prostředků. 

Or. es

Pozměňovací návrh 99
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými 
subjekty na základě rovnosti a 
nediskriminace a postupují transparentním 
a přiměřeným způsobem, přičemž zajišťují 
co nejúčinnější využívání veřejných 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Aby mohl hospodářský subjekt předložit nabídku k určité zakázce, musí mít platnou registraci 
ve své domovské zemi, předpokládá se proto, a mělo by být vzájemně uznáváno, že splňuje 
příslušné specifické profesní požadavky. Požadovat jména osob, které se budou podílet na 
provedení zakázky je nepřiměřený, zbytečný a byrokratický požadavek, který je rovněž 
v rozporu s výsadami vedení podniků. 

Pozměňovací návrh 101
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou stanovit povinné 
použití elektronických prostředků 
komunikace i v jiných situacích, než které 
jsou uvedeny v článcích 32, 33, 34, čl. 35 
odst. 2, čl. 49 odst. 2 nebo v článku 51 této 
směrnice.

Členské státy mohou stanovit povinné 
použití elektronických prostředků 
komunikace i v jiných situacích, než které 
jsou stanoveny v článcích 32, 33, 34, čl. 35 
odst. 2, čl. 49 odst. 2 nebo v článku 51 této 
směrnice, pokud nepředstavují pro malé a 
střední podniky a mikropodniky 
nepřekonatelnou překážku.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 22 vypouští se
Nedovolené jednání

Zájemci jsou při zahájení řízení požádáni, 
aby předložili čestné prohlášení, že se 
nedopustili a nedopustí se:
a)  neoprávněného ovlivňování 
rozhodování veřejného zadavatele nebo 
shromažďování důvěrných informací, 
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které by je mohly neoprávněně zvýhodnit 
v zadávacím řízení;
b) uzavírání dohod s jinými zájemci a 
uchazeči, které by mohly narušit soutěž;
c) záměrného poskytování zavádějících 
informací, které by mohly podstatným 
způsobem ovlivnit rozhodování o 
vyloučení, výběru nebo zadání.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 23a
Systém poukázek na služby 

1. Při sjednávání veřejných služeb může 
veřejný zadavatel využít systému poukázek 
na služby s cílem umožnit zákazníkovi 
svobodnou volbu poskytovatele služeb. 
Veřejný zadavatel stanoví hodnotu 
poukázky na služby stejně jako služby, pro
které může být použita, a zákazníky, kteří 
ji mohou použít. 
2. Veřejný zadavatel může stanovit 
požadavky, které poskytovatel služby musí 
splňovat, pokud má být zařazen do 
systému poukázek na služby. Tyto 
požadavky musí být nediskriminační a 
přiměřené předmětu služby. Do systému 
musí být zařazeni všichni poskytovatelé 
služeb, kteří splňují požadavky. Seznam 
poskytovatelů služeb musí být veřejně 
přístupný. 
3. Veřejní zadavatelé si mohou rovněž 
zvolit poskytovatele služeb, kteří mají být 
zahrnuti do systému poukázek na služby 
prostřednictvím postupu uvedeného v této 
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směrnici. 
4. Zákazník si může zvolit kteréhokoli 
poskytovatele služeb zařazeného do 
systému poukázek na služby, nebo se 
rozhodnout systém nevyužít. 

Or. en

Odůvodnění

V současné hospodářské situaci je zapotřebí nového účinného nástroje na zajištění veřejných 
služeb. Jedním z dodatečných způsobů, jak toho dosáhnout, je systém poukázek na služby. 
Tento systém je prospěšný pro malé a střední podniky, protože je pro ně snadno dostupný. 
Nabízí svobodnou volbu občanům, kteří se mohou rozhodnout, kdo bude poskytovatelem 
služeb. Systém poukázek na služby je samozřejmě rovněž prospěšný pro orgány, protože 
v porovnání se zadáváním veřejných zakázek je zavedení systému poukázek na služby 
podstatně jednodušší. 

Pozměňovací návrh 104
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít inovační 
partnerství, jak je upraveno v této směrnici.

Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé 
mohou použít inovační partnerství, jak je 
upraveno v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení s 
vyjednáváním nebo soutěžní dialog v 

Mohou rovněž stanovit, že veřejní 
zadavatelé mohou použít výběrové řízení 
ve formě soutěžního dialogu v 
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následujících případech: následujících případech:

Or. en

Odůvodnění

Spojení výběrového řízení s vyjednáváním a soutěžním dialogem v zájmu zjednodušení. 

Pozměňovací návrh 106
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže naléhavá, veřejným 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, veřejným 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.

Naléhavá situace může vést ke zkrácení 
lhůty pouze v případě, že nebyla 
zapříčiněna samotným smluvním 
subjektem. 

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Veřejný 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. 19 odst. 3, 4 a 5.

4. Veřejný 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. 19 odst. 3, 4 a 5.
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Or. de

Pozměňovací návrh 108
Jens Rohde

Návrh směrnice
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění z důvodu zjednodušení, protože uvedený postup není potřebný; jestliže veřejný 
zadavatel uspořádá otevřené řízení, ve kterém neobdrží žádnou nabídku nebo neobdrží 
kvalifikovanou nabídku, může veřejný zadavatel použít vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění. Omezená řízení proto komplikují soubor pravidel, činí jej méně transparentním a 
zbytečně omezují hospodářskou soutěž. 

Pozměňovací návrh 109
Jens Rohde

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení by měly být články 27 a 28 sloučeny do jednoho postupu. 

Pozměňovací návrh 110
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby nesplnění 
povinnosti nestrannosti ze strany 
veřejného zadavatele bylo spojeno 
s postihem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Minimální lhůta pro doručení žádostí o 
účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

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

Or. en

Odůvodnění

Minimální lhůta pro doručení žádostí by měla být 40 dní, stejně jako u otevřeného řízení, 
s cílem zajistit co největší podobnost správních pravidel napříč jednotlivými postupy. 

Pozměňovací návrh 112
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. V průběhu vyjednávání se nemění 
následující:
a) popis zakázky;
b) část technických specifikací, která 
definuje minimální požadavky;
c) kritéria pro zadání zakázky.
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Or. en

Odůvodnění

Vloženo z článku 27 po spojení dvou postupů.

Pozměňovací návrh 113
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Soutěžní dialog se může konat 
v postupných fázích s cílem snížit počet 
řešení, jež budou během jednotlivých fází 
dialogu projednávána, za použití kritérií 
pro zadání definovaných v oznámení o 
zakázce nebo v dokumentaci soutěžního 
dialogu. Veřejný zadavatel v oznámení o 
zakázce nebo dokumentaci soutěžního 
dialogu uvede, zda tuto možnost využije.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Poté, co byl dialog prohlášen za 
ukončený, a poté, kdy o tom byli 
informováni účastníci, vyzve veřejný 
zadavatel účastníky k podání jejich 
konečných nabídek na základě jednoho 
nebo více řešení předložených a 
upřesněných během dialogu. Tyto nabídky 
musí obsahovat všechny prvky, které jsou 
nezbytné a požadované pro realizaci 
projektu.

6. Poté, co byl dialog prohlášen za 
ukončený, a poté, kdy o tom byli 
informování účastníci, vyzve veřejný 
zadavatel každého z účastníků k podání 
jeho konečné nabídky na základě jednoho 
nebo více řešení předložených 
a upřesněných během dialogu. Tyto 
nabídky musí obsahovat všechny prvky, 
které jsou nezbytné a požadované pro 
realizaci projektu.
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění souladu s ustanoveními o důvěrnosti nemusí všichni účastníci nabídkových 
řízení nabízet stejná řešení, což je důležité zejména u inovativních řešení. 

Pozměňovací návrh 115
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
jejímž cílem je vybudování 
strukturovaného partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 
stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že jsou v 
souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti a 
dohodnutými náklady.

1. V inovačním partnerství může kterýkoli 
hospodářský subjekt podat žádost o účast 
jako odpověď na oznámení o zakázce, 
jejímž cílem je vybudování 
strukturovaného partnerství pro vývoj 
inovačního produktu, služby nebo 
stavebních prací a následný nákup 
výsledných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací za předpokladu, že jsou v 
souladu s dohodnutou úrovní výkonnosti a 
dohodnutými náklady. Veřejný zadavatel 
by měl jednoznačně uvést, která práva k 
duševnímu vlastnictví hodlá případně 
získat v důsledku zakázky, a to buď 
předem, v rámci oznámení o zakázce, 
dokumentace soutěžního dialogu nebo ve 
výzvě k potvrzení zájmu, popřípadě později 
v rámci sjednávání zakázky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Vicky Ford, András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Veřejní zadavatelé by neměli vylučovat 
trh tím, že předem stanoví inovativní 
řešení, které požadují, ale měli by být 
otevřeni určité škále různých řešení 
daného problému s cílem vytvořit 
podmínky pro nejinovativnější myšlenky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Partnerství je rozloženo do po sobě 
jdoucích fází, které sledují posloupnost 
kroků v procesu výzkumu a inovačního 
vývoje, případně až k výrobní fázi dodávek 
nebo poskytování služeb. Zabezpečuje, aby 
partner dosahoval průběžných cílů, a 
zajišťuje výplatu odměny v příslušných 
splátkách. Na základě daných cílů může 
veřejný zadavatel buď zadávat zakázky po 
jednotlivých fázích, čímž umožní, aby se 
různí partneři podíleli na různých fázích 
procesu, nebo se mohou rozhodnout 
udělit vícefázovou zakázku stejnému 
partnerovi nebo partnerům. Veřejný 
zadavatel může po každé fázi rozhodnout o 
ukončení partnerství a může vyhlásit nové 
zadávací řízení pro zbývající fázi nebo fáze 
za předpokladu, že veřejný zadavatel získal 
příslušná práva k duševnímu vlastnictví 
nebo jiným způsobem uhradil sjednanou 
odměnu partnerovi nebo partnerům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zakázka se zadává v souladu s pravidly pro 
výběrové řízení s vyjednáváním
stanovenými v článku 27.

Zakázka se zadává v souladu s pravidly pro 
výběrový dialog stanovený v článku 28.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze spojení článků 27 a 28. 

Pozměňovací návrh 119
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, jež 
nemohou být uspokojeny pomocí 
existujících řešení, mohou předkládat jen 
hospodářské subjekty, které jsou k tomu 
veřejným zadavatelem vyzvány na základě 
jeho posouzení požadovaných informací. 
Zakázka se zadává výhradně na základě 
kritéria hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky v souladu s čl. 66 odst. 1 písm. a).

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž cílem je uspokojovat potřeby 
stanovené veřejným zadavatelem, mohou 
předkládat jen hospodářské subjekty, které 
jsou k tomu veřejným zadavatelem 
vyzvány na základě jeho posouzení 
požadovaných informací. Zakázka se 
zadává výhradně na základě kritéria 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
v souladu s čl. 66 odst. 1 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jens Rohde
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Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jestliže stavební práce, dodávky nebo 
služby mohou být z některého 
z následujících důvodů dodány jen 
konkrétním hospodářským subjektem:

vypouští se

i) neexistence hospodářské soutěže 
z technických důvodů,
ii) ochrana patentů, autorských práv nebo 
jiných práv duševního vlastnictví,
iii) ochrana jiných výlučných práv.
Tato výjimka se použije jen v případě, že 
neexistuje přiměřená alternativa nebo 
náhrada a že neexistence soutěže není 
výsledkem umělého omezení parametrů 
zadání zakázky;

Or. en

Odůvodnění

Otevřený postup by měl být výchozím postupem. Pokud mohou být stavební práce, zboží nebo 
služby dodány jen jedním hospodářským subjektem, může veřejný zadavatel přesto uplatnit 
postup v souladu s písmenem a). Toto ustanovení by jinak mohlo představovat příležitost k 
obcházení otevřeného postupu. 

Pozměňovací návrh 121
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pro dodatečné dodávky od původního 
dodavatele, které jsou určeny buď k 
částečnému nahrazení běžných dodávek 
nebo zařízení, nebo k rozšíření stávajících 
dodávek nebo zařízení, jestliže by změna 
dodavatele nutila veřejného zadavatele 
získávat materiál, který má odlišné 
technické vlastnosti, což by mělo za 

b) pro dodatečné dodávky od původního 
dodavatele, které jsou určeny buď k 
částečnému nahrazení běžných dodávek 
nebo zařízení, nebo k rozšíření stávajících 
dodávek nebo zařízení, jestliže by změna 
dodavatele nutila veřejného zadavatele 
získávat materiál, který má odlišné 
technické vlastnosti, což by mělo za 
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následek neslučitelnost nebo nepřiměřené 
technické obtíže při provozu a údržbě; 
doba trvání takových zakázek a 
opakovaných zakázek nepřekročí zpravidla 
tři roky;

následek neslučitelnost nebo nepřiměřené 
technické obtíže při provozu a údržbě; 
doba trvání takových zakázek a 
opakovaných zakázek nepřekročí tři roky 
od původní zakázky;

Or. en

Odůvodnění

„Zpravidla“ je příliš neurčitý pojem a v případě, že existuje možnost odchýlení se od tříleté 
lhůty, by měla být kritéria podmínek této odchylky přinejmenším přesněji vymezena. 

Pozměňovací návrh 122
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při zadávání zakázek prostřednictvím 
dynamických nákupních systémů se veřejní 
zadavatelé řídí pravidly omezeného řízení. 
Přístup do systému je umožněn všem 
zájemcům splňujícím kritéria pro výběr; 
počet zájemců, jimž bude umožněn přístup 
do systému, nesmí být omezen podle 
článku 64. Veškerá komunikace v rámci 
dynamického nákupního systému probíhá 
pouze elektronicky v souladu s čl. 19 
odst. 2 až 6.

2. Při zadávání zakázek prostřednictvím 
dynamických nákupních systémů se veřejní 
zadavatelé řídí pravidly otevřeného řízení. 
Přístup do systému je umožněn všem 
zájemcům splňujícím kritéria pro výběr; 
počet zájemců, jimž bude umožněn přístup 
do systému, nesmí být omezen podle 
článku 64. Veškerá komunikace v rámci 
dynamického nákupního systému probíhá 
pouze elektronicky v souladu s čl. 19 
odst. 2 až 6.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že omezené řízení bylo zrušeno, a s cílem zajistit otevřenou a spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty, pokud jde o získání přístupu do 
dynamických nákupních systémů, by se k výběru těchto hospodářských subjektů měl používat 
otevřený postup. 

Pozměňovací návrh 123
Jens Rohde
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Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Všichni uchazeči, kteří předložili přijatelné 
nabídky, jsou elektronickými prostředky 
současně vyzváni k účasti na elektronické 
dražbě prostřednictvím připojení ke 
stanovenému dni a času v souladu 
s pokyny uvedenými ve výzvě. 
Elektronická dražba může probíhat ve více 
navazujících fázích. Elektronická dražba 
nesmí být zahájena dříve než dva pracovní 
dny po dni, kdy byly rozeslány výzvy.

Všichni uchazeči, kteří předložili přijatelné 
nabídky, jsou elektronickými prostředky 
současně vyzváni k účasti na elektronické 
dražbě prostřednictvím připojení ke 
stanovenému dni a času v souladu 
s pokyny uvedenými ve výzvě. 
Elektronická dražba může probíhat ve více 
navazujících fázích. Elektronická dražba 
nesmí být zahájena dříve než pět 
pracovních dnů po dni, kdy byly rozeslány 
výzvy.

Or. en

Odůvodnění

Přestože lhůty mohou být zkracovány, dva dny je příliš krátká doba na to, aby měly 
hospodářské subjekty rovnou šanci na reakci, zejména pokud jde o malé a střední podniky, 
které mají obecně k dispozici méně lidských zdrojů pro účast na veřejných zakázkách. 

Pozměňovací návrh 124
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejní zadavatelé poskytnou dostatečnou 
lhůtu od oznámení do skutečného výběru 
informací.

Veřejní zadavatelé poskytnou dostatečnou 
lhůtu nejméně pět pracovních dnů od 
oznámení do skutečného výběru informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jens Rohde
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Technické specifikace definované v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v zadávací 
dokumentaci. Definují funkce, které 
stavba, služby nebo dodávky musí plnit.

Or. en

Odůvodnění

Cílem všech pozměňovacích návrhů k článku 40 je zajistit, aby se veřejní zadavatelé 
zaměřovali na funkci, kterou má příslušná dodávka plnit. Tímto způsobem by se měl trh 
otevřít co největšímu počtu hospodářských subjektů i inovativním řešením. Konkrétnější 
technické požadavky mohou být samozřejmě doplněny jako pokyn ohledně potřeb veřejného 
zadavatele a jejich vysvětlení. Některé pozměňovací návrhy mají navíc za cíl vyjasnit návrh 
Komise, že technické požadavky nemusejí být použity způsobem omezujícím hospodářskou 
soutěž. 

Pozměňovací návrh 126
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat 
na konkrétní výrobní proces nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22.

Podrobnější vlastnosti týkající se
konkrétního výrobního procesu nebo 
poskytování požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo na jinou 
fázi jejich životního cyklu, jež jsou 
uvedeny v čl. 2 bodu 22, mohou být 
uvedeny jako pokyny, nesmí však 
vylučovat žádné hospodářské subjekty 
z účasti na zadávacím řízení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem všech pozměňovacích návrhů k článku 40 je zajistit, aby se veřejní zadavatelé 
zaměřovaly na funkci, kterou má příslušná dodávka plnit. Tímto způsobem by se měl trh 
otevřít co největšímu počtu hospodářských subjektů i inovativním řešením. Konkrétnější 
technické požadavky mohou být samozřejmě doplněny jako pokyn ohledně potřeb veřejného 
zadavatele a jejich vysvětlení. Některé pozměňovací návrhy mají navíc za cíl vyjasnit návrh 
Komise, že technické požadavky nemusejí být použity způsobem omezujícím hospodářskou 
soutěž. 

Pozměňovací návrh 128
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Technické specifikace mohou rovněž 
případně zahrnovat požadavky související 
s: 

Or. lt

Pozměňovací návrh 129
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a – písm. a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) výkonností, včetně úrovně vlivu na 
životní prostředí a klima, a výkonností 
z hlediska sociální udržitelnosti výrobního 
procesu; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 130
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) charakteristikami životního cyklu; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 131
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) sociálně udržitelným výrobním 
procesem; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 132
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a – písm. d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) organizací, kvalifikací a odbornými 
zkušenostmi pracovníků přidělených k 
plnění dotčené zakázky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 133
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) bezpečností nebo rozměry, včetně 
postupů při zabezpečování kvality, 
terminologie, symbolů, testování a metod 
hodnocení, balení, značení a štítkování, 
návodu k použití; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 134
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 a – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) pravidly pro projekt a výpočet nákladů, 
testy, podmínky pro inspekci a převzetí 
staveb, metody a způsoby konstrukce a 
všechny ostatní technické podmínky, které 
je veřejný zadavatel schopen stanovit 
podle obecných nebo odborných předpisů, 
pokud jde o dokončené stavby a materiály 
nebo díly, které jsou jejich součástí. 

Or. lt
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Pozměňovací návrh 135
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Aniž jsou dotčena právně závazná 
vnitrostátní technická pravidla, jsou-li v 
souladu s právem Unie, musí být technické 
specifikace formulovány jedním 
z následujících způsobů:

3. Aniž jsou dotčena právně závazná 
vnitrostátní technická pravidla, jsou-li v 
souladu s právem Unie, musí být technické 
specifikace formulovány následujícím 
způsobem:

Or. en

Odůvodnění

Cílem všech pozměňovacích návrhů k článku 40 je zajistit, aby se veřejní zadavatelé 
zaměřovali na funkci, kterou má příslušná dodávka plnit. Tímto způsobem by se měl trh 
otevřít co největšímu počtu hospodářských subjektů i inovativním řešením. Konkrétnější 
technické požadavky mohou být samozřejmě doplněny jako pokyn ohledně potřeb veřejného 
zadavatele a jejich vysvětlení. Některé pozměňovací návrhy mají navíc za cíl vyjasnit návrh 
Komise, že technické požadavky nemusejí být použity způsobem omezujícím hospodářskou 
soutěž. 

Pozměňovací návrh 136
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odkazem na technické specifikace a, v 
pořadí podle významu, na vnitrostátní 
normy provádějící evropské normy, 
evropská technická schválení, obecné 
technické specifikace, mezinárodní normy 
nebo jiný technický referenční systém 
vypracovaný evropskými normalizačními 
subjekty nebo – pokud tyto neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 

b) navíc může být jako prostředek pro 
předpoklad shody s takovými požadavky 
na výkon nebo funkci uveden odkaz na 
technické specifikace a, v pořadí podle 
významu, na vnitrostátní normy 
provádějící evropské normy, evropská 
technická schválení, obecné technické 
specifikace, mezinárodní normy nebo jiný 
technický referenční systém vypracovaný 
evropskými normalizačními subjekty nebo 
– pokud tyto neexistují – na vnitrostátní 
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výpočtu a realizace stavebních prací a 
použití dodávek; každý odkaz je 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“;

normy, vnitrostátní technická schválení 
nebo vnitrostátní technické specifikace 
týkající se projektování, výpočtu 
a realizace stavebních prací a použití 
dodávek; každý odkaz je doprovázen slovy 
„nebo rovnocenný“;

Or. en

Odůvodnění

Cílem všech pozměňovacích návrhů k článku 40 je zajistit, aby se veřejní zadavatelé 
zaměřovali na funkci, kterou má příslušná dodávka plnit. Tímto způsobem by se měl trh 
otevřít co největšímu počtu hospodářských subjektů i inovativním řešením. Konkrétnější 
technické požadavky mohou být samozřejmě doplněny jako pokyn ohledně potřeb veřejného 
zadavatele a jejich vysvětlení. Některé pozměňovací návrhy mají navíc za cíl vyjasnit návrh 
Komise, že technické požadavky nemusejí být použity způsobem omezujícím hospodářskou 
soutěž. 

Pozměňovací návrh 137
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) formou požadavků na výkon nebo 
funkci uvedených v písmenu a) s odkazem 
na technické specifikace uvedené 
v písmenu b) jako prostředek pro 
předpoklad shody s takovými požadavky 
na výkon nebo funkci;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem všech pozměňovacích návrhů k článku 40 je zajistit, aby se veřejní zadavatelé 
zaměřovali na funkci, kterou má příslušná dodávka plnit. Tímto způsobem by se měl trh 
otevřít co největšímu počtu hospodářských subjektů i inovativním řešením. Konkrétnější 
technické požadavky mohou být samozřejmě doplněny jako pokyn ohledně potřeb veřejného 
zadavatele a jejich vysvětlení. Některé pozměňovací návrhy mají navíc za cíl vyjasnit návrh 
Komise, že technické požadavky nemusejí být použity způsobem omezujícím hospodářskou 
soutěž. 



AM\904833CS.doc 81/135 PE491.205v01-00

CS

Pozměňovací návrh 138
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) odkazem na technické specifikace 
uvedené v písmenu b) pro určité vlastnosti 
a odkazem na požadavky na výkon 
nebo funkci uvedené v písmenu a) pro 
ostatní vlastnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem všech pozměňovacích návrhů k článku 40 je zajistit, aby se veřejní zadavatelé 
zaměřovali na funkci, kterou má příslušná dodávka plnit. Tímto způsobem by se měl trh 
otevřít co největšímu počtu hospodářských subjektů i inovativním řešením. Konkrétnější 
technické požadavky mohou být samozřejmě doplněny jako pokyn ohledně potřeb veřejného 
zadavatele a jejich vysvětlení. Některé pozměňovací návrhy mají navíc za cíl vyjasnit návrh 
Komise, že technické požadavky nemusejí být použity způsobem omezujícím hospodářskou 
soutěž. 

Pozměňovací návrh 139
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Takový odkaz musí být doprovázen slovy 
„nebo rovnocenný“.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění není zapotřebí uvádět „není-li to odůvodněno předmětem zakázky“, 
protože odstavec už obsahuje ustanovení o výjimečných okolnostech. Uvedená formulace by 
proto měla být odstraněna s cílem vyjasnit, že technické specifikace by za běžných okolností 
neměly odkazovat na konkrétní procesy, patenty atd. 

Pozměňovací návrh 140
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud veřejný zadavatel využije možnosti 
stanovit technické specifikace ve formě 
požadavků na výkon nebo funkci
podle odst. 3 písm. a), nesmí odmítnout 
nabídku na stavební práce, dodávky nebo 
služby, které splňují vnitrostátní normu 
provádějící evropskou normu, splňují 
evropské technické schválení nebo 
obecnou technickou specifikaci, 
mezinárodní normu nebo technický 
referenční systém vypracovaný evropským 
normalizačním subjektem, pokud tyto 
specifikace zohledňují požadavky na 
výkon nebo funkci, které veřejný zadavatel 
stanovil.

Pokud veřejný zadavatel využije možnosti 
stanovit technické specifikace podle odst. 3 
písm. b), nesmí odmítnout nabídku na 
stavební práce, dodávky nebo služby, které 
splňují vnitrostátní normu provádějící 
evropskou normu, splňují evropské 
technické schválení nebo obecnou 
technickou specifikaci, mezinárodní normu 
nebo technický referenční systém 
vypracovaný evropským normalizačním 
subjektem, pokud tyto specifikace 
zohledňují požadavky na výkon nebo 
funkci, které veřejný zadavatel stanovil.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud veřejní zadavatelé stanoví 
ekologické, sociální nebo jiné vlastnosti 
stavby, služby nebo dodávky 
formou požadavků na výkon nebo funkci 
uvedených v čl. 40 odst. 3 písm. a), mohou 
požadovat, aby tyto stavby, služby nebo 
dodávky byly označeny konkrétním 
štítkem, pokud jsou splněny všechny 
následující podmínky:

Pokud veřejní zadavatelé stanoví 
ekologické vlastnosti stavby, služby nebo 
dodávky formou požadavků na výkon nebo 
funkci uvedených v čl. 40 odst. 3 písm. a), 
mohou požadovat, aby tyto stavby, služby 
nebo dodávky byly označeny konkrétním 
štítkem, pokud jsou splněny všechny 
následující podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Environmentální charakteristiky mohou být začleněny do smlouvy o veřejné zakázce, protože 
mohou přímo souviset s kvalitou prováděných stavebních prací, služeb nebo dodávaného 
zboží. Sociální charakteristiky nesouvisí přímo s kvalitou prováděných prací, služeb nebo 
dodávaného zboží, a cíle sociální politiky by proto měly být zajišťovány prostřednictvím 
sociální politiky. 

Pozměňovací návrh 142
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Jens Rohde
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Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud štítek splňuje podmínky 
stanovené v odst. 1 písm. b), c), d) a e), 
avšak rovněž stanoví požadavky, které 
nesouvisejí s předmětem zakázky, mohou 
veřejní zadavatelé definovat technické 
specifikace odkazem na ty podrobné 
specifikace štítku nebo v případě potřeby 
jejich části, které souvisejí s předmětem 
zakázky a jsou vhodné pro definování 
jeho vlastností.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže štítek splňuje více podmínek nebo kritérií, než je vyžadováno, nemělo by to vést ke 
zvýšeným požadavkům na dokumentaci. 

Pozměňovací návrh 144
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Werner Langen
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Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Veřejní zadavatelé mohou uchazečům 
povolit předložení variant. V oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení 
zájmu, použije-li se jako výzva k účasti 
v soutěži oznámení předběžných 
informací, uvedou, zda povolují varianty, 
či nikoliv. Bez tohoto údaje nejsou 
varianty povoleny.

1. Veřejní zadavatelé povolí uchazečům 
předložení variant.

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Veřejní zadavatelé mohou uchazečům 
povolit předložení variant. V oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení 
zájmu, použije-li se jako výzva k účasti 
v soutěži oznámení předběžných informací, 
uvedou, zda povolují varianty, či nikoliv. 
Bez tohoto údaje nejsou varianty 
povoleny.

1. Veřejní zadavatelé mohou uchazečům 
povolit předložení variant. V oznámení 
o zakázce nebo ve výzvě k potvrzení 
zájmu, použije-li se jako výzva k účasti 
v soutěži oznámení předběžných informací, 
uvedou, zda povolují varianty, či nikoliv. 
Veřejní zadavatelé nemohou odmítnout 
alternativní nabídky, které prokazatelně 
splňují požadavky na funkčnost zakázky. 

Or. en

Odůvodnění

Varianty by měly být povoleny a vylučovat alternativní nabídky je nepřiměřené. Účast na 
zadávání veřejných zakázek je náročná z hlediska zdrojů jak pro veřejné zadavatele, tak pro 
hospodářské subjekty; hospodářské subjekty by neplýtvaly lidskými a finančními zdroji na 
nabídku, pokud by nebyly přesvědčeny, že jejich řešení může splnit potřeby zakázky. 
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Pozměňovací návrh 147
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zadávacím řízení u veřejných zakázek na 
dodávky nebo na služby nesmějí veřejní 
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.

V zadávacím řízení u veřejných zakázek na 
dodávky nebo na služby nesmějí veřejní 
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 149
Eija-Riitta Korhola
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Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
svých důvodů.

S cílem posílit hospodářskou soutěž a 
pomoci malým a středním podnikům 
získat přístup k veřejným zakázkám lze 
veřejné zakázky rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí 
s výjimkou zakázek, u nichž veřejný 
zadavatel nepovažuje jejich rozdělení na 
části za vhodné. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podpořit veřejné zadavatele, aby rozdělovali zakázky na menší části s cílem 
usnadnit účast malých a středních podniků ve veřejných nabídkových řízeních. Rozdělování 
na části by však nemělo být povinné, protože veřejní zadavatelé by pak mohli rozdělovat na 
části zakázky, které rozdělovány být neměly. Tak tomu často bývá například v případě staveb 
nebo zakázek na informační technologie. V praxi by bylo rovněž obtížné stanovit velikost a 
hodnotu částí. 

Pozměňovací návrh 150
Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejné zakázky lze rozdělovat do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 

Veřejné zakázky se rozdělí do 
homogenních nebo heterogenních částí. U 
zakázek, jejichž hodnota určená podle 
článku 5 se rovná prahové hodnotě 
stanovené v článku 4 nebo je vyšší, avšak 
není nižší než 500 000 EUR, a u nichž 
veřejný zadavatel nepovažuje jejich 
rozdělení na části za vhodné, poskytne 
v oznámení o zakázce nebo ve výzvě 
k potvrzení zájmu konkrétní objasnění 
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svých důvodů. svých důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé by neměli mít možnost zasahovat do vedení a vlastnických struktur 
soukromých podniků. Pokud bez toho není rozdělení zakázky proveditelné, mělo by se dojít k 
závěru, že zakázka není vhodná k rozdělení. 

Pozměňovací návrh 152
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Veřejní zadavatelé mohou oznámit svůj 
úmysl uspořádat plánované zadávací řízení 
zveřejněním oznámení předběžných 
informací co nejdříve po začátku 
rozpočtového období. Tato oznámení 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
části B oddílu I. Zveřejňuje je buď Komise, 
nebo veřejní zadavatelé na svém profilu 
kupujícího v souladu s bodem 2 písm. b) 

1. Veřejní zadavatelé oznámí svůj úmysl 
uspořádat plánované zadávací řízení 
zveřejněním oznámení předběžných 
informací co nejdříve po začátku 
rozpočtového období. Tato oznámení 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
části B oddílu I. Zveřejňuje je buď Komise, 
nebo veřejní zadavatelé na svém profilu 
kupujícího v souladu s bodem 2 písm. b) 
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přílohy IX. Pokud veřejní zadavatelé 
zveřejní oznámení na svém profilu 
kupujícího, zašlou oznámení o zveřejnění 
předběžných informací na profilu 
kupujícího v souladu s bodem 3 přílohy IX. 

přílohy IX. Pokud veřejní zadavatelé 
zveřejní oznámení na svém profilu 
kupujícího, zašlou oznámení o zveřejnění 
předběžných informací na profilu 
kupujícího v souladu s bodem 3 přílohy IX. 

Or. es

Pozměňovací návrh 153
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě omezeného řízení a výběrového
řízení s vyjednáváním mohou veřejní 
zadavatelé na nižší správní úrovni použít 
oznámení předběžných informací jako 
výzvu k účasti v soutěži podle čl. 24 odst. 2 
za předpokladu, že toto oznámení splňuje 
všechny následující podmínky:

V případě soutěžního dialogu mohou 
veřejní zadavatelé na nižší správní úrovni 
použít oznámení předběžných informací 
jako výzvu k účasti v soutěži podle čl. 24 
odst. 2 za předpokladu, že toto oznámení 
splňuje všechny následující podmínky:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zachování souladu se zrušením článků 26 a 27. 

Pozměňovací návrh 154
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) uvádí, že zakázka bude zadána na 
základě omezeného řízení nebo 
výběrového řízení s vyjednáváním bez 
dalšího uveřejňování výzvy k účasti 
v soutěži, a vyzývá zainteresované 
hospodářské subjekty, aby písemně 

b) uvádí, že zakázka bude zadána na 
základě soutěžního dialogu bez dalšího 
uveřejňování výzvy k účasti v soutěži, a 
vyzývá zainteresované hospodářské 
subjekty, aby písemně vyjádřily svůj 
zájem;
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vyjádřily svůj zájem;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zachování souladu se zrušením článků 26 a 27. 

Pozměňovací návrh 155
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Oznámení o zakázce mohou používat
všichni veřejní zadavatelé jako formu 
výzvy k účasti v soutěži u všech řízení. 
Oznámení musí obsahovat informace 
uvedené v příloze VI části C a musí být 
zveřejněno v souladu s článkem 49.

Oznámení o zakázce používají všichni 
veřejní zadavatelé jako formu výzvy 
k účasti v soutěži u všech řízení. Oznámení 
musí obsahovat informace uvedené 
v příloze VI části C a musí být zveřejněno 
v souladu s článkem 49.

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V omezených řízeních, soutěžním dialogu,
inovačních partnerstvích nebo ve 
výběrových řízeních s vyjednáváním
veřejní zadavatelé současně a písemně 
vyzývají vybrané zájemce k předložení 
nabídek nebo v případě soutěžního dialogu 
k účasti v dialogu.

V soutěžním dialogu a inovačních 
partnerstvích veřejní zadavatelé současně 
a písemně vyzývají vybrané zájemce 
k předložení nabídek nebo v případě 
soutěžního dialogu k účasti v dialogu.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zachování souladu se zrušením článků 26 a 27. 

Pozměňovací návrh 157
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud
došli k závěru, že nabídka nesplňuje, 
alespoň rovnocenným způsobem,
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI.

2. Veřejní zadavatelé nezadají zakázku 
uchazeči, který předložil nejlepší nabídku, 
pokud se prokáže, 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 platnými v místě provádění 
stavebních prací nebo poskytování služeb 
a dodávek nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI.

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejní zadavatelé mohou vzít v úvahu 
malé a střední podniky. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 159
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) účast na využívání obchodování 
s lidmi a dětské práce ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o 
prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí1.
_____________
1 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) pokud platí pravidla, která jsou 
v rozporu se zásadou reciprocity 
v obchodu umožňující kterémukoli 
podniku v EU předkládat nabídky na trhu 
s veřejnými zakázkami v zemi původu 
zájemce nebo uchazeče; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejný zadavatel může vyloučit z účasti 
na veřejné zakázce každý hospodářský 
subjekt, je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

Veřejný zadavatel vyloučí z účasti na 
veřejné zakázce každý hospodářský 
subjekt, je-li splněna jedna z těchto
podmínek:

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

a) pokud je mu známo jakékoli porušení 
povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí stanoveného právními předpisy 
Unie či vnitrostátními právními předpisy 
nebo kolektivními smlouvami platnými v 
místě provádění stavebních prací nebo 
poskytování služeb nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pokud je mu známo jakékoli porušení a) pokud může prokázat jakékoli porušení 
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povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

povinností stanovených právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI. Dodržování práva Unie nebo 
mezinárodních ustanovení také zahrnuje 
dodržování rovnocenným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ba) pokud hospodářský subjekt pochází ze 
třetí země, která neotevřela svůj vlastní trh 
s veřejnými zakázkami podnikům z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) pokud může veřejný zadavatel 
jakýmikoli prostředky prokázat, že se 
hospodářský subjekt dopustil vážného 
profesního pochybení;

c) pokud může veřejný zadavatel předložit 
důkazy prokazující, že se hospodářský 
subjekt dopustil vážného profesního 
pochybení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Veřejný zadavatel vyloučí z účasti na 
veřejné zakázce každý hospodářský 
subjekt, je-li splněna jedna z podmínek 
stanovených v odstavcích 1, 2 nebo 3 
tohoto článku ve vztahu k subdodavateli, 
kterého navrhuje hospodářský subjekt 
v souladu s článkem 71. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) souladu s předpisy a normami v 
oblasti zdraví a bezpečnosti, sociálního a 
pracovního práva stanovenými právními 
předpisy Unie nebo kolektivními 
smlouvami platnými v místě provádění 
stavebních prací nebo poskytování služeb 
či dodávek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. Veškeré požadavky musí 
souviset s předmětem zakázky a být mu 
striktně úměrné s přihlédnutím k nutnosti 
zajistit skutečnou hospodářskou soutěž.

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. Veškeré požadavky musí 
přímo souviset s předmětem zakázky a být 
mu striktně úměrné s přihlédnutím 
k nutnosti zajistit skutečnou hospodářskou 
soutěž.

Or. es

Pozměňovací návrh 169
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. Veškeré požadavky musí 
souviset s předmětem zakázky a být mu 
striktně úměrné s přihlédnutím k nutnosti 
zajistit skutečnou hospodářskou soutěž.

Veřejní zadavatelé omezí podmínky pro 
účast na podmínky, které zajišťují, aby měl 
zájemce nebo uchazeč právní a finanční 
způsobilost a obchodní a technické 
schopnosti pro plnění zakázky, která má 
být zadána. Veškeré požadavky musí 
přímo souviset s předmětem zakázky a být 
mu striktně úměrné s přihlédnutím 
k nutnosti zajistit skutečnou hospodářskou 
soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Orgán, který pas vydává, bude o 
příslušné informace žádat přímo příslušné 
orgány, kromě případů kdy to zakazují 
vnitrostátní pravidla týkající se ochrany 
osobních údajů.

3. Orgán, který pas vydává, bude o 
příslušné informace žádat přímo příslušné 
orgány, kromě případů, kdy to zakazují 
vnitrostátní pravidla týkající se ochrany 
osobních údajů a kdy je možné informace 
získat jen od samotného hospodářského 
subjektu. Pokud chce v takovém případě 
hospodářský subjekt získat pas pro veřejné 
zakázky, poskytne informace přímo 
orgánu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než šesti měsíci.

4. Evropský pas pro veřejné zakázky 
uznávají všichni veřejní zadavatelé jako 
doklad o splnění podmínek pro účast, 
kterých se týká, a nesmí být bezdůvodně 
zpochybňován. Zdůvodnění může souviset 
se skutečností, že pas byl vydán před více 
než dvanácti měsíci.

Or. en

Odůvodnění

Pas pro veřejné zakázky může představovat významný nástroj na omezení administrativních 
nákladů, avšak platnost pasu by měla být prodloužena, protože 6 měsíců je nepřiměřeně 
krátká doba a pro hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, by bylo příliš 
nákladné obnovovat pas dvakrát ročně. 

Pozměňovací návrh 172
Henri Weber



PE491.205v01-00 98/135 AM\904833CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 61 – nadpis

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 173
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Veřejní zadavatelé mohou požadovat 
předložení osvědčení, která vydal 
nezávislý orgán a která dokládají, že 
hospodářský subjekt a všichni 
subdodavatelé splňují předpisy a normy v 
oblasti zdraví a bezpečnosti a sociálního a 
pracovního práva stanovené právními 
předpisy Unie, právními předpisy 
členských států nebo kolektivními 
smlouvami platnými v místě provádění 
stavebních prací nebo poskytování služeb 
či dodávek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní v souladu s článkem 88 ostatním 
členským státům veškeré informace 

3. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní v souladu s článkem 88 ostatním 
členským státům veškeré informace 
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týkající se dokumentů předkládaných jako 
doklad o dodržení norem jakosti a 
environmentálních norem uvedené 
v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

týkající se dokumentů předkládaných jako 
doklad o dodržení norem jakosti a 
environmentálních a sociálních norem 
uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o kritéria týkající se ekonomické 
a finanční situace stanovená podle čl. 56 
odst. 3 a kritéria týkající se technické a 
odborné způsobilosti stanovená podle 
čl. 56 odst. 4, může hospodářský subjekt, 
je-li to vhodné a pro určitou zakázku, 
využít způsobilosti jiných subjektů bez 
ohledu na právní povahu vztahů mezi ním 
a těmito subjekty. V takovém případě 
veřejnému zadavateli prokáže, že bude 
disponovat nezbytnými zdroji, například 
tím, že předloží závazek těchto subjektů 
učiněný za tímto účelem. V případě 
ekonomické a finanční situace mohou 
veřejní zadavatelé požadovat, aby 
hospodářský subjekt a uvedené subjekty 
nesly společnou odpovědnost za realizaci 
zakázky.

Pokud jde o kritéria týkající se ekonomické 
a finanční situace stanovená podle čl. 56 
odst. 3 a kritéria týkající se technické a 
odborné způsobilosti stanovená podle 
čl. 56 odst. 4, může hospodářský subjekt, 
je-li to vhodné a pro určitou zakázku, 
využít způsobilosti jiných subjektů bez 
ohledu na právní povahu vztahů mezi ním 
a těmito subjekty. V takovém případě 
veřejnému zadavateli prokáže, že bude 
disponovat nezbytnými zdroji, například 
tím, že předloží závazek těchto subjektů 
učiněný za tímto účelem.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 62 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě zakázek na stavební práce, 
služby a umísťovací nebo instalační práce 
v rámci zakázky na dodávky mohou 
veřejní zadavatelé požadovat, aby určité 
stěžejní úkoly byly vykonávány přímo 
uchazečem samotným, nebo pokud je 
nabídka předkládána skupinou 
hospodářských subjektů uvedenou 
v článku 6, účastníkem skupiny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě zakázek na stavební práce, 
služby a umísťovací nebo instalační práce 
v rámci zakázky na dodávky mohou 
veřejní zadavatelé požadovat, aby určité 
stěžejní úkoly byly vykonávány přímo 
uchazečem samotným, nebo pokud je 
nabídka předkládána skupinou 
hospodářských subjektů uvedenou 
v článku 6, účastníkem skupiny.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Jens Rohde

Návrh směrnice
Článek 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek se vypouští
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Or. en

Odůvodnění

Nepřiměřená a zbytečná překážka, kdy se hospodářský subjekt musí nejprve zaregistrovat 
v členském státě v souladu s požadavky příslušného odvětví / příslušné profese. Navíc po 
zavedení pasu pro veřejné zakázky by nemělo být vyžadováno uplatňování dalších seznamů 
vypracovaných v jednotlivých členských státech, protože by tím mohla být omezena 
hospodářská soutěž a mohly by se vytvářet nové překážky pro jednotný trh. 

Pozměňovací návrh 179
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V omezených řízeních, výběrových 
řízeních s vyjednáváním, v soutěžním 
dialogu a inovačním partnerství mohou 
veřejní zadavatelé omezit počet zájemců 
splňujících kritéria pro výběr, které vyzvou 
k předložení nabídky nebo k dialogu, za
předpokladu, že je k dispozici dostatečný 
počet kvalifikovaných zájemců.

V soutěžním dialogu a inovačním 
partnerství mohou veřejní zadavatelé 
omezit počet zájemců splňujících kritéria 
pro výběr, které vyzvou k předložení 
nabídky nebo k dialogu, za předpokladu, že 
je k dispozici dostatečný počet 
kvalifikovaných zájemců.

Or. en

Odůvodnění

Pro zachování souladu se spojením výběrových řízení s vyjednáváním se soutěžním dialogem.

Pozměňovací návrh 180
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V omezeném řízení je minimální počet pět
zájemců. Ve výběrovém řízení 
s vyjednáváním, v soutěžním dialogu a 
v inovačním partnerství je minimální počet 

V soutěžním dialogu je minimální počet 
šest zájemců a v inovačním partnerství je 
minimální počet tři. V každém případě 
musí být počet vyzvaných zájemců 
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tři. V každém případě musí být počet 
vyzvaných zájemců dostatečný, aby zajistil 
skutečnou hospodářskou soutěž.

dostatečný, aby zajistil skutečnou 
hospodářskou soutěž.

Or. en

Odůvodnění

Pro zachování souladu se spojením výběrových řízení s vyjednáváním se soutěžním dialogem. 
Navíc by minimální počet kandidátů soutěžního dialogu měl být větší než 3, protože účelem 
tohoto řízení je zavedení flexibility, a nikoli omezování hospodářské soutěže. U inovačních 
partnerství jsou 3 kandidáti více odpovídající, protože trh pro náročné zakázky v oblasti 
výzkumu a inovací je menší. 

Pozměňovací návrh 181
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 66 – 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 182
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Satu Hassi
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejnižší náklady. b) nejnižší náklady životního cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejnižší náklady. b) nejnižší cena.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zachováno stávající znění směrnice v článku 53, které odkazuje na „cenu“, a 
nikoli na „náklady“. Tím dojde k právnímu vyjasnění obou možností, buď „hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka“ nebo „nejnižší cena“. Kritérium hospodářsky nejvýhodnější nabídky 
lze uplatňovat v případě, kdy má předmět zakázky komplexnější povahu a celková cena 
nepřímo zahrnuje širokou škálu nákladů. Kritérium nejnižší ceny by bylo zachováno jako 
možnost, kterou má veřejný zadavatel při nákupu normalizovaného zboží a služeb. 

Pozměňovací návrh 185
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 

vypouští se
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efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se v důsledku změny čl. 66 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) a b). 

Pozměňovací návrh 186
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zachováno stávající znění směrnice v článku 53, které odkazuje na „cenu“, a 
nikoli na „náklady“. Tím dojde k právnímu vyjasnění obou možností, buď „hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka“ nebo „nejnižší cena“, přičemž součástí tvorby hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky by měly být „náklady životního cyklu“. 

Pozměňovací návrh 187
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny, nebo na základě nákladové 

Náklady mohou být podle volby veřejného 
zadavatele posouzeny pouze na základě 
ceny v případě vysoce normalizovaných 
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efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

produktů, nebo na základě nákladové 
efektivnosti, např. podle přístupu 
vycházejícího z nákladů životního cyklu za 
podmínek stanovených v článku 67.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených v 
odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

2. Nabídka s nejlepším poměrem kvality a 
ceny uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě nákladů životního cyklu uvedených 
v odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

Or. en

Odůvodnění

Upravuje se v důsledku změny čl. 66 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) a b). 

Pozměňovací návrh 189
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
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veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených v 
odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny zahrnovat další kritéria spojená 
s předmětem dané veřejné zakázky, jako je:

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií spojených s předmětem dané 
veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených v 
odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

2. Hospodářsky nejvýhodnější nabídka 
uvedená v odst. 1 písm. a) z hlediska 
veřejného zadavatele se stanoví na základě 
kritérií přímo spojených s předmětem dané
veřejné zakázky. Tato kritéria budou 
kromě ceny nebo nákladů uvedených v 
odst. 1 písm. b) zahrnovat další kritéria 
přímo spojená s předmětem dané veřejné 
zakázky, jako je:

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Vicky Ford, András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí a inovačního charakteru, 
včetně mezi jiným dalších inovačních 
řešení, která rozšiřují minimální 
požadavky stanovené v oznámení o 
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zakázce, v dokumentaci soutěžního 
dialogu nebo ve výzvě k potvrzení zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu 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 
charakteru;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zachováno stávající znění směrnice v článku 53, které odkazuje na „cenu“, a 
nikoli na „náklady“. Tím dojde k právnímu vyjasnění obou možností, buď „hospodářsky 
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nejvýhodnější nabídka“ nebo „nejnižší cena“, přičemž součástí tvorby hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky by měly být „náklady životního cyklu“. 

Pozměňovací návrh 194
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) sociálně udržitelný výrobní proces 

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) u zakázek na služby a zakázek 
zahrnujících projekt stavebních prací 
může být zohledněna organizace, 
kvalifikace a zkušenosti pracovníků 
pověřených realizací dané zakázky, což 
má za důsledek, že po zadání zakázky lze 
tyto pracovníky nahradit pouze se 
souhlasem veřejného zadavatele, který 
musí ověřit, že při nahrazení bude 
zajištěna rovnocenná organizace a 
kvalita;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je v rozporu s výsadami vedení podniků. 

Pozměňovací návrh 196
Satu Hassi
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) dopad zakázky na udržitelný rozvoj, a 
to i v každé fázi životního cyklu. Peněžní 
hodnota tohoto dopadu nemusí být 
vyjádřena, pokud jsou použitá kritéria 
v souladu s odstavcem 4. 

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) konkrétní místní původ požadovaných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb 
nebo dalších fází jejich životního cyklu 
v souladu se zásadami stanovenými ve 
Smlouvách. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

4. Kritéria pro zadání zakázky 
neponechávají veřejnému zadavateli 
neomezenou volnost výběru. Kritéria pro 
zadání zakázky, pomocí kterých se stanoví 
nabídka s nejlepším poměrem kvality a 
ceny, musí:

a) být spojena s předmětem zakázky;
b) zajišťovat možnost účinné hospodářské 
soutěže; a
c) být doprovázena požadavky, které 
umožňují účinné ověření informací 
poskytovaných uchazeči.
Veřejní zadavatelé na základě informací a 
dokladů poskytnutých uchazeči účinným 
způsobem ověří, zda nabídky splňují 
kritéria pro zadání zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu, a 
ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu a 
dostupnost dotčených zdrojů, a ukončením 
životnosti, například náklady na sběr a 
recyklaci, a

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, například 
náklady na výrobu, využíváním, například 
spotřeba energie, náklady na údržbu, a 
ukončením životnosti, například náklady 
na sběr a recyklaci, a

a) interní náklady, včetně nákladů 
souvisejících s pořízením, např. náklady na 
výrobu, s využíváním, např. spotřeba 
energie, náklady na údržbu, a s ukončením 
životnosti, např. náklady na sběr a 
recyklaci, 

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se
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na zmírnění změny klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Externí náklady je obtížné vyčíslit a náklady životního cyklu by zároveň neměly vytvářet nové 
překážky pro volný pohyb zboží a služeb v rámci jednotného trhu. 

Pozměňovací návrh 203
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria. This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market. 

Pozměňovací návrh 204
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Veřejní zadavatelé požadují od 
hospodářských subjektů vysvětlení 
účtovaných cen či nákladů, pokud jsou 
splněny všechny následující podmínky:

1. V případech, kdy jsou nabídky na 
danou zakázku neobvykle nízké vzhledem 
ke službám, stavebním pracím nebo 
dodávkám, které mají být provedeny, musí 
si veřejní zadavatelé před odmítnutím 
nabídky vyžádat od dotčených
hospodářských subjektů písemné 
vysvětlení k jednotlivým položkám jejich 
nabídky. 

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 207
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 208
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) bylo předloženo alespoň pět nabídek. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) souladu s předpisy a normami v 
oblasti zdraví a bezpečnosti a sociálního a 
pracovního práva stanovenými právními 
předpisy Unie a právními předpisy 
členských států nebo kolektivními 
smlouvami platnými v místě provádění 
stavebních prací nebo poskytování služeb 
či dodávek.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 210
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) dalších hledisek, která dostatečně 
vysvětlují neobvykle nízké náklady 
nabídky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejný zadavatel ověří poskytnuté 
informace konzultací s uchazečem. 
Zadavatel může nabídku zamítnout pouze 
v případě, že poskytnutý důkaz 
neodůvodňuje nízkou úroveň účtovaných 
cen či nákladů, přičemž přihlédne k 
faktorům uvedeným v odstavci 3.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veřejný zadavatel zamítne nabídku, pokud 
došel k závěru, že nabídka je mimořádně 
nízká, jelikož nesplňuje povinnosti 
stanovené právními předpisy Unie 

vypouští se
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v oblasti sociálního a pracovního práva 
nebo práva v oblasti životního prostředí 
anebo ustanoveními mezinárodního 
sociálního práva a práva v oblasti 
životního prostředí uvedenými v příloze 
XI.

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

5. Pokud veřejný zadavatel shledá, že 
nabídka je mimořádně nízká proto, že 
uchazeč obdržel státní podporu, zamítne ji,
pokud veřejný zadavatel v dostatečné lhůtě 
stanovené veřejným zadavatelem
neprokáže, že dotčená podpora byla 
slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu 
článku 107 Smlouvy. Pokud veřejný 
zadavatel zamítne nabídku za těchto 
okolností, informuje o tom Komisi.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění toho, že účastníci, kteří obdrželi státní podporu, by měli být výjimkou, a to 
pouze v případě, že splňují ustanovení článku 107 Smlouvy. 

Pozměňovací návrh 214
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 69 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy na základě žádosti 
zpřístupní v souladu s článkem 88 
ostatním členským státům jakékoli 
informace týkající se dokladů a 
dokumentů předložených v souvislosti s 
faktory uvedenými v odstavci 3.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky za 
předpokladu, že jsou uvedeny ve výzvě k 
účasti v soutěži nebo ve specifikacích a že 
mají přímou souvislost se stavebními 
pracemi, zbožím nebo službami zakázky. 
Tyto podmínky se mohou zejména týkat 
sociálních a environmentálních hledisek. 
Mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby 
hospodářské subjekty učinily kroky ke 
kompenzaci rizika zvýšení cen (hedging), 
které je výsledkem cenových výkyvů a 
které by mohlo podstatným způsobem 
ovlivnit plnění dané zakázky.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vyjasnit, že zvláštní podmínky jsou možné jen v případě, že mají přímou souvislost se 
stavebními pracemi, zbožím nebo službami zakázky. 

Pozměňovací návrh 216
Jens Rohde
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Návrh směrnice
Článek 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 71 vypouští se
Zadání zakázky subdodavateli
1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
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.
2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.
3. Odstavci 1 a 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost nese uchazeč, který získal zakázku, a určit, jakým způsobem bude předmět 
zakázky proveden, je výsadou tohoto hospodářského subjektu. 

Pozměňovací návrh 217
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Článek 71
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 71 vypouští se
Zadání zakázky subdodavateli
1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
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.
2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.
3. Odstavci 1 a 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Článek 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 71 vypouští se
Zadání zakázky subdodavateli
1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat nebo mu 
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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.
2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.
3. Odstavci 1 a 2 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Or. en

Odůvodnění

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement. 

Pozměňovací návrh 219
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zadávací dokumentaci může veřejný 
zadavatel od uchazečů požadovat nebo mu 
může být členským státem uložena 

1. V zadávací dokumentaci se od uchazečů
požaduje, aby ve své nabídce veřejnému 
zadavateli uvedli, jakou část zakázky 
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povinnost od uchazečů požadovat, aby ve 
své nabídce uvedli, jakou část zakázky 
případně zamýšlejí zadat třetím osobám a 
všechny navrhované subdodavatele.

případně zamýšlejí zadat třetím osobám a 
všechny navrhované subdodavatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 220
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Členské státy omezí možnost, aby 
uchazeč zadával třetím osobám kterékoli 
části prováděných stavebních prací, služeb 
nebo dodávaného zboží do třech úrovní 
subdodávek. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Členský stát může stanovit, že částky 
subdodavateli za poskytnuté služby, 
dodávky nebo stavební práce jsou splatné 
ihned, pokud: 
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a) hlavní dodavatel poskytl veřejnému 
zadavateli veškeré části služeb, stavebních 
prací nebo dodávek; 
b) veřejný zadavatel přijal služby, dodávky 
nebo stavební práce jako plně poskytnuté 
nebo
c) subdodavatel stanovil bez úspěchu 
hlavnímu dodavateli přiměřenou lhůtu na 
poskytnutí informací o okolnostech 
uvedených v písm. a ) a b). 

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 224
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 74 vypouští se
Zadávání zakázek na sociální a jiné 
zvláštní služby
Zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 
uvedené v příloze XVI se zadávají 
v souladu s touto kapitolou, pokud se 
hodnota zakázek rovná prahové hodnotě 
stanovené v čl. 4 písm. d) nebo je vyšší.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být zachováno stávající rozdělení služeb do kategorií A a B se vším, co s tím souvisí.

Pozměňovací návrh 225
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Článek 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 75 vypouští se
Zveřejňování oznámení
1. Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat 
veřejnou zakázku na služby uvedené v 
článku 74, oznámí svůj úmysl 
prostřednictvím oznámení o zakázce.
2. Veřejní zadavatelé, kteří zadali 
veřejnou zakázku na služby uvedené v 
článku 74, zveřejní výsledky zadávacího 
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řízení prostřednictvím oznámení o zadání 
zakázky.
3.
Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
částech H a I v souladu se standardními 
formuláři.
Standardní formuláře stanoví Komise. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem uvedeným v článku 91.
4. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
se zveřejňují v souladu s článkem 49.

Or. de

Odůvodnění

Stávající právní stav ohledně rozdělení služeb do kategorií A a B by měl být zachován. Článek 
75 by měl být proto vypuštěn. 

Pozměňovací návrh 226
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 76 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ekologické veřejné zakázky
1. S cílem podpořit nákup energeticky 
nejúčinnějších kancelářských přístrojů by 
Komise a další orgány Společenství, stejně 
jako i další orgány veřejné správy na 
vnitrostátní úrovni měly při nákupu 
kancelářských přístrojů podporovat, aniž 
by tím byly dotčeny právní předpisy 
Společenství a vnitrostátní právní předpisy 
a hospodářská kritéria, používání 
požadavků na energetickou účinnost, 
které nejsou méně náročné než společné 
specifikace programu Energy Star, jak 
jsou uvedeny v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 ze 
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dne 15. ledna 2008.
2. Veřejní zadavatelé, kteří uzavírají 
smlouvy na veřejné zakázky, na které se 
vztahuje tato směrnice, by měli nakupovat 
pouze takové produkty, které splňují 
kritéria nejvyšších úrovní funkčnosti 
v souladu se specifickými prováděcími 
opatřeními směrnice o energetických 
štítcích (směrnice 2010/30/EU 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. 
května 2010).
3. Jestliže veřejný zadavatel zvolí produkty 
s nižší úrovní funkčnosti, než je stanoveno 
v písm. a) a b) tohoto článku, musí být 
toto rozhodnutí samostatně odůvodněno 
ve vztahu k nákladům celého životního 
cyklu zakázky. 
4. Pokud veřejné orgány nakupují 
produkty, systémy, služby a budovy, 
členské státy zajistí, aby nakupovaly 
produkty, systémy, služby a budovy 
s vysokou energetickou účinností na 
základě analýzy celého životního cyklu 
podle článku 67. Aniž je dotčen článek 5 
směrnice o energetické účinnosti, měla by 
mít při nákupu nebo pronájmu souboru 
nebo skupiny produktů, systémů, služeb 
nebo budov celková energetická účinnost 
přednost před energetickou účinností 
jednotlivého nákupu s ohledem na 
technickou vhodnost a zamýšlené použití.

Or. en

Odůvodnění

Zadávání veřejných zakázek zahrnutých do této směrnice by mělo být zřetelně v souladu s cíli 
EU v oblasti klimatu a energetické účinnosti a právními předpisy EU o energetických štítcích 
a programem Energy Star. V této směrnici pro energetickou účinnost navrhujeme samostatný 
právní základ, který zajistí jednodušší a důraznější přístup než odkaz na mandát 
parlamentního výboru ITRE / projednávanou směrnici. 
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Pozměňovací návrh 227
Kent Johansson

Návrh směrnice
Článek 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Porota se skládá výhradně z fyzických 
osob, které jsou nezávislé na účastnících 
veřejné soutěže na určitý výkon. Pokud je 
od účastníků veřejné soutěže vyžadována 
zvláštní odborná kvalifikace, musí mít 
nejméně třetina členů poroty tuto nebo 
rovnocennou kvalifikaci.

Porota se skládá výhradně z fyzických 
osob, které jsou nezávislé na účastnících 
veřejné soutěže na určitý výkon. Pokud je 
od účastníků veřejné soutěže vyžadována 
zvláštní odborná kvalifikace, musí mít 
nejméně třetina členů poroty tuto nebo 
rovnocennou kvalifikaci. Při sestavování 
této poroty by měla být zohledněna 
rovnost žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Článek 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souladu se směrnicí Rady 89/665/EHS 
členské státy zajistí řádné uplatňování této 
směrnice prostřednictvím účinných, 
dostupných a transparentních 
mechanismů doplňujících již existující 
systém přezkoumávání rozhodnutí 
přijatých veřejnými zadavateli.

V souladu se směrnicí Rady 89/665/EHS 
členské státy zajistí řádné uplatňování této 
směrnice v souladu s již existujícím 
systémem přezkoumávání rozhodnutí 
přijatých veřejnými zadavateli.

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Článek 84
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek se vypouští

Or. de

Pozměňovací návrh 230
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek se vypouští

Or. de

Pozměňovací návrh 231
Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Členské státy jmenují nezávislé orgány 
zodpovědné za dohled nad prováděním a 
jeho koordinaci (dále jen „orgán dohledu“). 
Členské státy o tomto jmenování informují 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 84 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 84a
Do konce roku 2013 předloží Komise 
zprávu o rozdílných postupech při 
udělování zakázek s hodnotou nižší než 
jsou prahové hodnoty stanovené v článku 
12, zejména s ohledem na služby, které 
nejsou v současnosti považovány za 
prioritní. 

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Článek 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek se vypouští

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Veřejní zadavatelé dokumentují pokrok ve 
všech zadávacích řízeních bez ohledu na 
to, zda jsou vedena elektronickými 
prostředky. Za tímto účelem dokumentují 
všechny fáze zadávacího řízení, včetně 
veškeré komunikace s hospodářskými 
subjekty a interních úvah, přípravy 
nabídek, případného dialogu nebo 
vyjednávání, výběru a zadání zakázek.
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Zpráva se zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. S cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, k zadávání veřejných zakázek a 
usnadnit správné chápání ustanovení této 
směrnice členské státy zajistí možnost 
získání vhodné podpory, včetně podpory 
prostřednictvím elektronických prostředků 
nebo za použití stávajících sítí určených na 
podporu podnikům.

2. S cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků a občanské společnosti, k 
zadávání veřejných zakázek a usnadnit 
správné chápání ustanovení této směrnice 
členské státy zajistí možnost získání 
vhodné podpory, včetně podpory 
prostřednictvím elektronických prostředků 
nebo za použití stávajících sítí určených na 
podporu podnikům. Podpora se vztahuje 
rovněž na společné nabídky jednotlivých 
subjektů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Komisi je nápomocen poradní výbor pro 
veřejné zakázky zřízený rozhodnutím Rady 
71/306/EHS. Tento výbor je výborem ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Při 
sestavování tohoto výboru je prosazována 
rovnost žen a mužů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přezkoumá ekonomické dopady na 
vnitřní trh vyplývající z používání 
prahových hodnot uvedených v článku 4 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 uvedených v článku 4 a 
do 30. června 2015 o nich podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha VIII – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) v případě veřejných zakázek na dodávky 
nebo služby specifikace v dokumentu, 
které definují požadované vlastnosti 
výrobku nebo služby, například 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 
v jakékoli fázi životního cyklu dodávky 
nebo služby a postupů posuzování shody;

b) v případě veřejných zakázek na dodávky 
nebo služby specifikace v dokumentu, 
které definují požadované vlastnosti 
výrobku nebo služby, například 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
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Pozměňovací návrh 239
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) identifikaci hospodářského subjektu; a) identifikaci hospodářského subjektu;
registrační číslo podniku, název, adresu a 
bankovní spojení.

Or. en

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, a 
nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami. 

Pozměňovací návrh 240
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) popis podniku: rok založení, právní 
forma podniku, vlastník (vlastníci), 
členové představenstva, kód odvětví, 
stručný popis hlavních služeb a/nebo 
výrobní činnosti společnosti; 

Or. en

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, a 
nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami. 
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Pozměňovací návrh 241
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) potvrzení, že hospodářský subjekt 
splnil veškeré povinnosti v souvislosti 
s placením daní, odvody do systému 
sociálního zabezpečení v souladu 
s právními předpisy jednotlivých 
členských států atd.; 

Or. en

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, a 
nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami. 

Pozměňovací návrh 242
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) klíčové hospodářské ukazatele 
hospodářského subjektu za poslední tři
účetní období: hrubý prodej, EBIT a 
kapitálová přiměřenost. Začínající 
společnosti budou v souladu s tímto 
požadavkem v případě, že informace od 
zahájení činnosti do současnosti budou 
zaneseny do pasu pro veřejné zakázky. 

Or. en

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
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dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, a 
nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami. 

Pozměňovací návrh 243
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

db) klíčové organizační ukazatele 
hospodářského subjektu: průměrný počet 
zaměstnanců za poslední tři roky a počet 
zaměstnanců ke konci loňského roku. 
Začínající společnosti budou v souladu 
s tímto požadavkem v případě, že 
informace od zahájení činnosti do 
současnosti budou zaneseny do pasu pro 
veřejné zakázky. 

Or. en

Odůvodnění

Větší normalizace informací ohledně formalit, které hospodářské subjekty uvádí v zadávací 
dokumentaci, přispěje k celkovému snížení nákladů, přičemž neovlivní hospodářskou soutěž, 
protože tyto informace jsou potřebné pouze ke stanovení toho, zda je uchazeč spolehlivý, a 
nemají zásadní význam při volbě mezi jednotlivými nabídkami. 

Pozměňovací návrh 244
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha XIII – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) údaj o době platnosti pasu, která není 
kratší než 6 měsíců. 

f) údaj o době platnosti pasu, která není 
kratší než dvanáct měsíců. 

Or. en
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Odůvodnění

Pas pro veřejné zakázky může představovat významný nástroj na omezení administrativních 
nákladů, avšak platnost pasu by měla být prodloužena, protože 6 měsíců je nepřiměřeně 
krátká doba a pro hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, by bylo příliš 
nákladné obnovovat pas dvakrát ročně. 

Pozměňovací návrh 245
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha XVI – řádek 2 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

79611000-0 a od 85000000-9 do 
85323000-9 (kromě 85321000-5 a 
85322000-2 a 85143000-3)

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Příloha XVI – řádky 8 a (nový) a 8 b (nový)

Znění navržené Komisí 

Pozměňovací návrh 

Od 74110000-3 do 74114000-1 Právní služby

Ostatní služby

Or. en
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