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Pozměňovací návrh 43
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Za účelem otevření zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb hospodářské soutěži je 
žádoucí, aby byla vypracována ustanovení 
koordinující postupy při zadávání zakázek 
překračujících určitou hodnotu. Tato 
koordinace je nezbytná k zajištění 
účinnosti zásad zakotvených ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie, zejména 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásad 
z toho vyplývajících, jako je rovné 
zacházení, nediskriminace, vzájemné 
uznávání, proporcionalita a 
transparentnost. S ohledem na povahu 
odvětví, kterých se týká, by tato 
koordinace měla při zachování uvedených 
zásad vytvořit rámec pro řádnou obchodní 
praxi a měla by povolit co největší 
pružnost. Pravidla přidělování veřejných 
zakázek musí respektovat rozdělení 
pravomocí stanovené v článku 14 SFEU 
a v protokolu 26 k této Smlouvě. 
Uplatňování těchto pravidel nesmí narušit 
svobodu, jíž požívají veřejné orgány při 
rozhodování o tom, jakým způsobem si 
přejí vykonávat své úkoly veřejné služby.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení se novým ustanovením Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
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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.

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 v zadávacích řízeních, 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 transparentnost, spravedlnost, 
větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k 
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 

(4) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít k
dosažení inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a zároveň k 
zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
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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.

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 přístupu 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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

aby mohla poskytnout nezbytnou „tržní 
poptávku“ podněcující vývoj inovativního 
řešení, aniž by vyloučila trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Společné zadávání zakázek zadavateli 
z různých členských států v současné době 
naráží na konkrétní právní problémy, 
zejména na konflikty vnitrostátních 
právních předpisů. Nehledě na skutečnost, 
že směrnice 2004/17/ES implicitně 
umožňuje přeshraniční společné zadávání 
veřejných zakázek, v praxi některé 
vnitrostátní právní systémy explicitně či 
implicitně činí společné přeshraniční 
zadávání zakázek právně nejisté nebo 

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

nemožné. Zadavatelé z různých členských 
států mohou mít zájem na spolupráci a 
společném zadávání zakázek, aby těžili 
maximum z potenciálu vnitřního trhu, 
pokud jde o úspory z rozsahu a sdílení rizik 
a přínosů, zejména pro inovativní projekty 
s velkou mírou rizika, kterou 
z racionálního hlediska nemůže nést jediný 
zadavatel. Proto je třeba vytvořit nová 
pravidla o přeshraničním společném 
zadávání zakázek, kterými bude určeno 
použitelné právo, což usnadní spolupráci 
mezi zadavateli na celém jednotném trhu. 
Zadavatelé z různých členských států navíc 
mohou zakládat společné podniky podle 
vnitrostátního nebo unijního práva. Pro 
tuto formu společného zadávání zakázek 
by měla být stanovena zvláštní pravidla.
Také v případě zadávání veřejných 
zakázek s přeshraniční dimenzí je 
rozhodně třeba vyjasnit aspekty týkající se 
práv duševního vlastnictví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(43) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže, a zároveň je třeba 
dbát na to, aby zadavatelé mohli 
požadovat vysoce kvalitní stavební práce, 
dodávky a služby, pokud souvisejí s 
předmětem zakázky.
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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.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní zadávací řízení musí vést k veřejné zakázce, u níž je nejlepší poměr kvality a ceny, 
nebo, jinými slovy, k hospodářsky nejvýhodnější nabídce. Druhé kritérium, jako například 
nejnižší cena, není nezbytné, neboť toto kritérium je zahrnuto v hospodářsky nejvýhodnější 
nabídce.

Pozměňovací návrh 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 54
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Opatření specifická pro konkrétní 
odvětví musí být doplněna úpravou 
směrnice o veřejných zakázkách, která 
oprávní zadavatele k tomu, aby ve svých 
nákupních strategiích sledovali cíle 

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

strategie Evropa 2020. Proto je třeba 
vyjasnit, že zadavatelé mohou určit 
hospodářsky nejvýhodnější nabídku, s 
ohledem na zásadu nákladové efektivnosti 
a přiměřené kvality, pomocí přístupu 
nákladů životního cyklu, pokud je 
používaná metodika stanovena objektivním 
a nediskriminačním způsobem a 
zpřístupněna všem zainteresovaným 
stranám. Pojem nákladů životního cyklu 
zahrnuje všechny náklady během životního 
cyklu stavby, dodávek či služeb, a to jak 
interní náklady (například náklady na 
vývoj, výrobu, použití, údržbu a likvidaci 
na konci životního cyklu), tak externí 
náklady, pokud lze vyjádřit jejich peněžní 
hodnotu a sledovat je. Na úrovni Unie je 
třeba vypracovat společné metodologie pro 
výpočet nákladů životního cyklu u 
konkrétních kategorií dodávek nebo služeb, 
a ve všech případech, kdy bude taková 
metodologie vypracována, by mělo být její 
použití povinné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Hodnocení ukazuje, že členské státy 
soudržně a systematicky nemonitorují 
uplatňování a fungování pravidel týkajících 
se zadávání veřejných zakázek. To má 
negativní dopad na správné uplatňování 
ustanovení vyplývajících z těchto směrnic, 
což je hlavním zdrojem nákladů a nejistoty. 
Několik členských států zřídilo vnitrostátní 
ústřední orgány zabývající se otázkami 
zadávání veřejných zakázek, ale jejich 
funkce se v jednotlivých členských státech 
podstatně liší. Jasnější, soudržnější a 

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

liší. Jasnější, soudržnější a autoritativnější 
mechanismy informování, monitorování a 
kontroly by zvýšily povědomí o fungování 
pravidel pro zadávání zakázek, právní 
jistotu pro podniky a zadavatele a přispěly 
by k vytvoření rovných podmínek. Tyto 
mechanismy by mohly sloužit jako nástroje 
pro předcházení problémům, jejich
zjišťování a včasné řešení, především v 
případě projektů spolufinancovaných Unií, 
a k určení strukturálních nedostatků. 
Konkrétně je podstatné, aby byly tyto 
mechanismy koordinovány, čímž se zajistí 
jednotné uplatňování, kontrola a 
monitorování politiky zadávání veřejných 
zakázek a rovněž systematické posuzování 
výsledků politiky zadávání zakázek v Unii.

Or. ro

Pozměňovací návrh 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 58
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

poskytování požadované podpory 
zadavatelům, a zvláště regionálním a 
místním orgánům, hospodářským 
subjektům, a zejména malým a středním 
podnikům, a to při všech krocích 
zadávacího řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Navíc by Komise a členské státy 
měly provádět školení, konzultace a 
osvětové kampaně zaměřené na 
regionální a místní orgány a malé a 
střední podniky a zapojit i další 
zainteresované strany s cílem zajistit 
informovanou účast v zadávacích 
řízeních, snížit výskyt chyb a rozvinout u 
zadavatelů z řad místních a regionálních 
orgánů potřebné odborné znalosti, aby 
bylo možné provádět zadávání zakázek 
inovativním způsobem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadáváním zakázek ve smyslu této 
směrnice je nákup nebo jiné formy 
získávání stavebních prací, dodávek nebo 
služeb jedním či více zadavateli od 

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

hospodářských subjektů vybraných těmito 
zadavateli, za předpokladu, že stavební 
práce, dodávky nebo služby jsou určeny k 
výkonu některé z činností uvedených v 
článcích 5 až 11. Z toho důvodu se tato 
směrnice nevztahuje na veřejné zakázky, 
které nijak nesouvisejí s činnostmi, jejichž 
cílem je užitek.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o veřejných zakázkách se vztahuje pouze na veřejné zakázky, včetně činností 
souvisejících s nákupem a pronájmem. V souladu s jurisdikcí Soudního dvora Evropských 
společenství právu týkajícímu se veřejných zakázek nepodléhají stavební práce, dodávky a 
služby, které nejsou určeny k veřejnému využití ani k přímému prospěchu zadavatele (C-
451/08).

Pozměňovací návrh 62
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Heide Rühle

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

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto vymezení je příliš obecné a příliš vágní.

Pozměňovací návrh 64
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

nebo obchodní povahu;

Or. en

Odůvodnění

Znovuzavedení definice uvedené nyní v čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) směrnice 
2004/17/ES; tato definice je schválena a zabrání právní nejistotě.

Pozměňovací návrh 66
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) civilní ochrany, ochrany před 
katastrofami a každodenní prevence 
nebezpečí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 68
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) zakázek přidělovaných na základě 
zvláštních nebo výlučných práv v souladu 
se smlouvami EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) finančních služeb v souvislosti s 
vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES a operací provedených pomocí 
Evropského nástroje finanční stability a 
transakcí, které veřejnému zadavateli 
umožní získat peníze nebo kapitál;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
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Zakázky na služby zadané na základě 
výlučných práv

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

Or. en

Odůvodnění

Znovuzavedení článku 25 stávající směrnice 2004/17/ES. Tento článek je důležitý pro činnosti 
týkající se služeb obecného zájmu; vylučuje zakázky na služby, které vycházejí z výlučného 
práva zakotveného ve veřejném právu, v nařízeních nebo administrativních ustanoveních, 
která jsou v souladu se smlouvou. Soudní dvůr Evropských společenství uplatnil toto 
ustanovení ve věci C-360/96.

Pozměňovací návrh 71
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby, které jsou předmětem zakázky, je 
vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané tímto veřejným zadavatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 44 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby, které jsou předmětem zakázky, je 
vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané tímto veřejným zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písm. (a) prvního pododstavce je dostatečně jasné, není třeba jej opakovat.

Pozměňovací návrh 74
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá 
právnickou osobu obdobně, jako ovládá 
vlastní organizační složky, ve smyslu 

vypouští se
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prvního pododstavce písm. a), pokud má 
rozhodující vliv na strategické cíle i 
významná rozhodnutí ovládané právnické 
osoby.

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby, které jsou předmětem zakázky, je 
vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané tímto veřejným zadavatelem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) alespoň 80 % činností této právnické 
osoby, které jsou předmětem zakázky, je 
vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané tímto veřejným zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Odůvodnění

Tento široký výklad jurisdikce Soudního dvora Evropských společenství je zbytečný 
a nepřispívá ke stručnějšímu a přesnějšímu znění.

Pozměňovací návrh 79
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Peter Simon

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

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) cílem partnerství je provedení úkolu 
veřejné služby uloženého všem 
zúčastněným veřejným orgánům nebo 
provedení vedlejšího úkolu nezbytného 
pro provedení úkolu veřejné služby
svěřeného všem veřejným orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) dohoda se řídí ohledy souvisejícími 
s veřejným zájmem a odkazují na ni 
služby a jimi vyžadované vedlejší služby;

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) zúčastnění veřejní zadavatelé 
neuskutečňují na volném trhu více než 
20 % činností, které jsou předmětem 
zakázky;

Or. en
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Odůvodnění

Toto vyjasnění je nezbytné, aby se zabránilo vyvolávání právních sporů.

Pozměňovací návrh 86
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Heide Rühle

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

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

(e) úkol plní pouze příslušné veřejné 
orgány, bez účasti soukromého orgánu, s 
výjimkou veřejných zadavatelů, kteří se na 
spolupráci podílejí jako soukromoprávní 
subjekt ve smyslu čl. 2 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 91
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné.

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné. Mezi „znevýhodněné 
osoby“ patří mimo jiné: nezaměstnaní, 
osoby, které se mimořádně obtížně 
začleňují, osoby, jimž hrozí vyloučení, 
členové zranitelných kategorií a členové 
znevýhodněných menšin.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „znevýhodněné osoby“ je třeba upřesnit, neboť je mnohem širší než „osoby 
s postižením“, které směrnice v současnosti uvádějí. Tato definice vytváří větší právní jistotu.

Pozměňovací návrh 92
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neexistence hospodářské soutěže (i) neexistence hospodářské soutěže 
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z technických důvodů; z právních nebo technických důvodů;

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené vyšší mocí, a 
proto nelze dodržet lhůty stanovené pro 
otevřené řízení, omezené řízení nebo 
vyjednávací řízení s předchozí výzvou k 
účasti v soutěži. Okolnosti, které se uvádějí 
pro odůvodnění krajní naléhavosti, nesmějí 
být v žádném případě způsobeny 
zadavatelem;

(e) pokud je to nezbytně nutné z důvodů 
krajní naléhavosti způsobené událostmi, 
které veřejný zadavatel nemohl předvídat, 
a proto nelze dodržet lhůty stanovené pro 
otevřené řízení, omezené řízení nebo 
vyjednávací řízení s předchozí výzvou k 
účasti v soutěži. Okolnosti, které se uvádějí 
pro odůvodnění krajní naléhavosti, nesmějí 
být v žádném případě způsobeny 
zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě výjimečných a 
řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů. Doba 
platnosti rámcové dohody o údržbě 
vychází z životního cyklu stavebních prací 
nebo dodávek.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyřešit problémy, jako jsou smlouvy o údržbě týkající 
se například výtahů.

Pozměňovací návrh 95
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé mohou používat elektronické 
dražby, v jejichž rámci se předkládají nové, 
snížené ceny a/nebo nové hodnoty týkající 
se některých prvků nabídek.

Zadavatelé mohou pouze u 
standardizovaných služeb a dodávek
používat elektronické dražby, v jejichž 
rámci se předkládají nové, snížené ceny 
a/nebo nové hodnoty týkající se některých 
prvků nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 70 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie nebo členského státu v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo 
kolektivními smlouvami uplatňovanými v 
místě, kde se provádí stavební práce, 
služba nebo dodávka nebo práva v oblasti 
životního prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva v 
oblasti životního prostředí uvedenými v 
příloze XIV za předpokladu, že souvisejí s 
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předmětem zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z jednoho z následujících kritérií:

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
veřejných zakázek z kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a 
správní předpisy o odměňování za určité 
služby, vycházejí zadavatelé při zadávání 
zakázek z jednoho z následujících kritérií:

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářsky nejvýhodnější nabídka; vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejnižší náklady. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 103
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

U vysoce standardizovaných produktů a 
služeb bude cena hlavním kritériem 
zadání.
Dalšími kritérii mohou být zejména:

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy mohou stanovit, že zadání 
určitých typů zakázek bude založeno na 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce a při 
dodržení zásady nákladové efektivnosti a 
přiměřené kvality podle podmínek 
stanovených v odstavci 1 a v odstavci 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případu uvedeném v odst. 1 písm. a)
zadavatel upřesní poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

V případu uvedeném v odstavci 1
zadavatel upřesní poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií zvolených pro 
stanovení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 108
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 109
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 110
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 111
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) souladu s ustanoveními o ochraně 
zaměstnanců a pracovních podmínkách 
platných v místě, kde má být zakázka 
uskutečněna;
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Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 112
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zadavatel ověří poskytnuté informace 
konzultací s uchazečem.

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 113
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 114
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 115
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vztah mezi dodavatelem a subdodavatelem je základním prvkem smluvního práva. Návrh 
povede k situacím, kdy se subdodavatel bude snažit, aby mu veřejný zadavatel zaplatil přímo, 
čímž by hrozilo, že veřejný zadavatel bude zbaven svého práva zadržet platby smluvnímu 
podniku v odůvodněných případech souvisejících s realizací zakázky. 

Pozměňovací návrh 116
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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plateb se uvádějí v zadávací dokumentaci.

Or. de

Odůvodnění

Návrat k původnímu znění stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 117
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní pojetí služeb lze odůvodnit pouze do té míry, do jaké se uplatňuje na všechny služby 
stejného druhu, přičemž by neměly být vyloučeny právní služby podléhající stejným zásadám 
důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 120
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 
obsahují informace uvedené v příloze 
XVIII v souladu se standardními 
formuláři oznámení. Standardní 
formuláře stanoví Komise. Tyto prováděcí 

vypouští se
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akty jsou přijímány poradním postupem 
uvedeným v článku 100.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 127
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Peter Simon

Návrh směrnice
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se vypouští.
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Or. de

Pozměňovací návrh 130
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 94 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh směrnice
Čl. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Za účelem poskytování právního a 
ekonomického poradenství, vedení a 
podpory zadavatelům při přípravě a 
provádění zadávacích řízení členské státy 
zajistí systémy technické podpory. Členské 
státy rovněž zajistí, aby se každému 
zadavateli dostalo v jednotlivých otázkách 
kvalifikované podpory a poradenství.
V této souvislosti je vhodné věnovat 
zvláštní pozornost a zvýšenou podporu 
místním orgánům, a zejména malým 
územním samosprávám.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 132
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha XVII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Tyto právní služby:
79112000-2 Právní zastupování
79100000-5 Právní služby
79110000-8 Právní poradenství 
a zastupování
79111000-5 Právní poradenství
79112100-3 Právní zastupování
zúčastněných stran
79120000-1 Poradenství v oblasti patentů 
a autorských práv
79121000-8 Poradenství v oblasti 
autorských práv
79121100-9 Poradenství v oblasti 
autorských práv k programovému 
vybavení počítačů
79130000-4 Právní dokumentace a 
ověřování listin
79131000-1 Dokumentační činnost
79132000-8 Ověřování listin
79140000-7 Právní poradenství a 
informace

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní pojetí právních služeb lze odůvodnit pouze do té míry, do jaké se uplatňuje na 
všechny služby stejného druhu.


