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Pozměňovací návrh 1
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že Evropská unie 
musí při vymezování a provádění svých 
politik a činností přihlížet k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a s vysokou úrovní všeobecného 
a odborného vzdělávání a ochrany 
lidského zdraví. Tato směrnice pomáhá 
uvedené cíle naplnit, neboť podporuje 
udržitelné koncesní smlouvy, zahrnutí 
sociálních kritérií do všech fází 
koncesního řízení a dodržování 
povinností, které se týkají sociálních 
podmínek, podmínek zaměstnávání, zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek 
stanovených v právních předpisech EU, 
mezinárodním právu a mezinárodním 
pracovním právu, které jsou uvedeny 
v příloze XIIIa (nová).

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Touto směrnicí není dotčeno právo 
veřejných orgánů na všech úrovních 
rozhodovat o tom, zda, jakým způsobem 
a do jaké míry chtějí samy plnit úkoly 



PE492.772v01-00 4/45 AM\907628CS.doc

CS

veřejného zájmu. Veřejné orgány mohou 
k plnění úkolů veřejného zájmu použít 
vlastní zdroje, aniž by se musely obracet 
na externí hospodářské subjekty. Tyto 
úkoly mohou plnit ve spolupráci s jinými 
veřejnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Zásadní úloha a široké rozhodovací 
pravomoci vnitrostátních, regionálních 
a místních orgánu při poskytování, 
zadávání a organizaci služeb veřejného 
zájmu tak, aby co nejvíce vycházely vstříc 
potřebám uživatelů, jsou rovněž v souladu 
s protokolem č. 26 o službách obecného 
zájmu, článkem 14 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a článkem 36 Listiny 
základních práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Veřejní zadavatelé mají v zájmu 
splnění svých cílů, včetně cílů týkajících 
se udržitelnosti, široké rozhodovací 
pravomoci o používání technických 
specifikací a kritérií pro udělení koncese. 
Je-li splněn požadavek věcné souvislosti 
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s předmětem koncese, není smyslem této 
směrnice zužovat otázky, na něž se veřejný 
zadavatel může zaměřit prostřednictvím 
technických specifikací nebo kritérií pro 
udělení koncese.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Určitá ustanovení o koordinaci by 
měla být zavedena rovněž při udělování 
koncesí na stavební práce a služby 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb, a 
to vzhledem ke skutečnosti, že vnitrostátní 
orgány mohou ovlivňovat chování 
subjektů působících v těchto odvětvích, 
a s přihlédnutím k uzavřenému 
charakteru trhů, na nichž tyto subjekty 
působí, v důsledku existence zvláštních či 
výlučných práv udělených členskými státy 
v souvislosti s dodávkami, poskytováním 
nebo provozováním sítí určených 
k poskytování dotčených služeb.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podle článku 9 SFEU přihlíží Unie 
při vymezování a provádění svých politik 
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a činností k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
se zárukou přiměřené sociální ochrany, 
s bojem proti sociálnímu vyloučení 
a s vysokou úrovní všeobecného 
a odborného vzdělávání a ochrany 
lidského zdraví. Unie musí dodržovat 
ustanovení článků 2, 3, 4 a 14 SFEU 
a zejména článku 36 Listiny základních 
práv a protokolu č. 26 SFEU o službách 
obecného zájmu.
Tato směrnice pomáhá uvedené cíle 
naplnit, neboť podporuje udržitelné 
udělování koncesí na služby, zahrnutí 
sociálních kritérií do všech fází 
koncesního řízení a dodržování 
povinností, které se týkají sociálních 
podmínek, podmínek zaměstnávání, zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek 
stanovených v právních předpisech EU, 
mezinárodním právu, právních 
a správních předpisech, rozhodčích 
nálezech, kolektivních dohodách 
a smlouvách a v ustanoveních 
mezinárodního pracovního práva 
uvedených v příloze XI a které jsou platné 
v místě poskytnutí práce, služby nebo 
dodávky. Tyto povinnosti se vztahují 
rovněž na přeshraniční situace, kdy 
pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Tato směrnice by členským státům 
neměla bránit v dodržování úmluvy 
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Mezinárodní organizace práce č. 94 
o pracovních doložkách, ani v tom, aby 
ukládaly začleňování těchto doložek do 
koncesí na služby.

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Koncese jsou úplatné smlouvy 
uzavřené mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli nebo zadavateli, 
jejichž předmětem je pořízení staveb nebo 
služeb, kdy protiplnění obvykle spočívá 
v právu užívat stavbu nebo služby, které 
jsou předmětem smlouvy. Na provedení 
těchto stavebních prací nebo poskytování 
služeb se vztahují zvláštní závazné 
povinnosti, které stanoví veřejný zadavatel 
nebo zadavatel a které jsou právně 
vymahatelné. Za koncese by se naopak 
neměly považovat některé akty státu, 
například povolení nebo licence, jejichž 
prostřednictvím stát nebo orgán veřejné 
správy stanoví podmínky pro vykonávání 
ekonomické činnosti. Totéž platí pro určité
dohody, jejichž předmětem je právo 
hospodářského subjektu využívat určité 
veřejné oblasti nebo zdroje, jako jsou 
smlouvy o nájmu pozemků, jimiž stát nebo 
veřejný zadavatel či zadavatel stanoví 
pouze obecné podmínky užívání bez 
pořízení konkrétních stavebních prací 
nebo služeb.

(6) Koncese jsou úplatné smlouvy 
uzavřené mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli nebo zadavateli, 
jejichž předmětem je pořízení staveb nebo 
služeb, kdy protiplnění obvykle spočívá 
v právu užívat stavbu nebo služby, které 
jsou předmětem smlouvy. Na provedení 
těchto stavebních prací nebo poskytování 
služeb se vztahují zvláštní závazné 
povinnosti, které stanoví veřejný zadavatel 
nebo zadavatel a které jsou právně 
vymahatelné. Za koncese by se naopak 
neměly považovat některé akty státu, 
například povolení nebo licence, jejichž 
prostřednictvím stát nebo orgán veřejné 
správy stanoví podmínky pro vykonávání 
ekonomické činnosti. Totéž platí pro 
dohody, v nichž stát nebo veřejný 
zadavatel nebo jiný zadavatel udělí
hospodářskému subjektu za úplatu právo 
využívat určité veřejné oblasti nebo zdroje 
(jako jsou smlouvy o pronájmu a nájmu 
pozemků v námořních a vnitrozemských 
přístavech) a v nichž zpravidla stanoví 
pouze obecné podmínky užívání, aniž by se 
veřejný zadavatel stal příjemcem 
konkrétních stavebních služeb 
poskytovaných smluvním partnerem.

Or. de
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Pozměňovací návrh 9
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Koncese jsou úplatné smlouvy 
uzavřené mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli nebo zadavateli, 
jejichž předmětem je pořízení staveb nebo 
služeb, kdy protiplnění obvykle spočívá 
v právu užívat stavbu nebo služby, které 
jsou předmětem smlouvy. Na provedení 
těchto stavebních prací nebo poskytování 
služeb se vztahují zvláštní závazné 
povinnosti, které stanoví veřejný zadavatel 
nebo zadavatel a které jsou právně 
vymahatelné. Za koncese by se naopak 
neměly považovat některé akty státu, 
například povolení nebo licence, jejichž 
prostřednictvím stát nebo orgán veřejné 
správy stanoví podmínky pro vykonávání 
ekonomické činnosti. Totéž platí pro určité 
dohody, jejichž předmětem je právo 
hospodářského subjektu využívat určité 
veřejné oblasti nebo zdroje, jako jsou 
smlouvy o nájmu pozemků, jimiž stát nebo 
veřejný zadavatel či zadavatel stanoví 
pouze obecné podmínky užívání bez 
pořízení konkrétních stavebních prací nebo 
služeb.

(6) Koncese jsou úplatné smlouvy 
uzavřené mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli nebo zadavateli, 
jejichž předmětem je navržení a provedení
stavebních prací a související 
funkcionální a ekonomický management, 
kdy protiplnění spočívá v právu užívat dílo 
nebo v tomto právu společně s platbou. Na 
provedení těchto stavebních prací nebo 
poskytování služeb se vztahují zvláštní 
závazné povinnosti, které stanoví veřejný 
zadavatel nebo zadavatel a jejichž 
dodržování je právně vymahatelné. Za 
koncese by se naopak neměly považovat 
některé akty státu, například povolení nebo 
licence, jejichž prostřednictvím stát nebo 
orgán veřejné správy stanoví podmínky pro 
vykonávání ekonomické činnosti. Totéž 
platí pro určité dohody, jejichž předmětem 
je právo hospodářského subjektu využívat 
určité veřejné oblasti nebo zdroje, jako jsou 
smlouvy o nájmu pozemků, jimiž stát nebo 
veřejný zadavatel či zadavatel stanoví 
pouze obecné podmínky užívání bez 
pořízení konkrétních stavebních prací nebo 
služeb.

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Problémy spojené s výkladem pojmů 
koncese a veřejná zakázka jsou zdrojem 
trvalé právní nejistoty zúčastněných stran 
a základem mnoha rozsudků Soudního 
dvora Evropské unie týkajících se této 
záležitosti. Je proto nutno objasnit definici 
koncese, zejména s odkazem na pojem 
značného operačního rizika. Hlavní znak 
koncese, tj. právo užívat stavbu nebo 
služby, vždy znamená, že se na 
koncesionáře přenáší ekonomické riziko, 
že se koncesionáři nepodaří dosáhnout 
návratnosti vynaložené investice a nákladů 
vzniklých při provozování zadané stavby 
nebo poskytování zadaných služeb. 
Uplatňování zvláštních pravidel, která 
upravují udělování koncesí, by nebylo 
opodstatněné, pokud by veřejný zadavatel 
nebo zadavatel zprostil zhotovitele 
břemene možných ztrát tím, že by mu 
zaručil minimální příjem, který by se 
přinejmenším rovnal nákladům, jež 
zhotovitel musel vynaložit v souvislosti s 
plněním smlouvy, nebo by byl vyšší než 
tyto náklady. Současně je nutno objasnit, 
že by se za koncese měla považovat určitá 
ujednání, která jsou plně hrazena veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, pokud 
návratnost investic a nákladů, jež 
hospodářskému subjektu vzniknou při 
provozování stavby nebo poskytování 
služby, závisí na skutečné poptávce po 
dané službě nebo stavebním díle či na 
jejich dostupnosti.

(7) Problémy spojené s výkladem pojmů 
koncese a veřejná zakázka jsou zdrojem 
trvalé právní nejistoty zúčastněných stran 
a základem mnoha rozsudků Soudního 
dvora Evropské unie týkajících se této 
záležitosti. Je proto nutno objasnit definici 
koncese, zejména s odkazem na pojem 
značné části operačního rizika. Hlavní 
znak koncese, tj. právo užívat stavbu nebo 
služby, vždy znamená, že se na 
koncesionáře přenáší ekonomické riziko, 
že se koncesionáři nepodaří dosáhnout 
návratnosti vynaložené investice a nákladů 
vzniklých při provozování zadané stavby 
nebo poskytování zadaných služeb.
 Uplatňování zvláštních pravidel, která 
upravují udělování koncesí, by nebylo 
opodstatněné, pokud by veřejný zadavatel 
nebo zadavatel zprostil zhotovitele 
břemene možných ztrát tím, že by mu 
zaručil minimální příjem, který by se 
přinejmenším rovnal nákladům, jež 
zhotovitel musel vynaložit v souvislosti 
s plněním smlouvy, nebo by byl vyšší než 
tyto náklady. Současně je nutno objasnit, 
že by se za koncese měla považovat určitá 
ujednání, která jsou plně hrazena veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, pokud 
návratnost investic a nákladů, jež 
hospodářskému subjektu vzniknou při 
poskytování díla nebo služby, závisí na 
skutečné poptávce po dané službě nebo 
stavebním díle či na jejich dostupnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V souladu s článkem 14 SFEU ve 
spojení s jejím protokolem č. 26 mají 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
při rozhodování o uzavření smlouvy na 
služby obecného zájmu široké 
rozhodovací pravomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Přezkum tzv. prioritních 
a neprioritních služeb (služeb „A“ a „B“) 
ze strany Komise ukázal, že není 
odůvodněné omezit plné uplatňování 
právních předpisů o zadávání veřejných 
zakázek na ohraničený počet služeb.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Riikka Manner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k výsledkům hodnocení, 
které Komise provedla v souvislosti 
s reformou pravidel pro veřejné zakázky, je 
vhodné vyloučit z plného uplatňování této 
směrnice pouze ty služby, které mají 
omezený přeshraniční rozměr, zejména tzv. 
osobní služby, jako jsou určité sociální, 

(21) Vzhledem k výsledkům hodnocení, 
které Komise provedla v souvislosti 
s reformou pravidel pro veřejné zakázky, je 
vhodné vyloučit z plného uplatňování této 
směrnice pouze ty služby, které mají 
omezený přeshraniční rozměr, zejména tzv. 
osobní služby, jako jsou určité vzdělávací 
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zdravotní a vzdělávací služby. Tyto služby 
jsou poskytovány v konkrétním kontextu, 
který se mezi jednotlivými členskými státy 
kvůli rozdílným kulturním tradicím liší. Je 
proto nutné zavést zvláštní režim udělování 
koncesí na tyto služby, který bere v úvahu 
skutečnost, že tyto služby jsou nově 
regulovány. Povinnost zveřejnit oznámení 
předběžných informací a oznámení 
o udělení koncese, jejíž hodnota se rovná 
prahové hodnotě stanovené v této směrnici 
nebo je vyšší, se jeví jako vhodný 
způsob poskytnutí informací 
o podnikatelských příležitostech 
potencionálním uchazečům a o počtu 
a druhu udělených zakázek všem 
zainteresovaným stranám. Členské státy by 
dále měly zavést vhodná opatření 
s ohledem na udělování koncesí na tyto 
služby zaměřená na zajištění dodržování 
zásad transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a současně 
umožnění veřejným zadavatelům 
a zadavatelům zohledňovat specifickou 
povahu daných služeb. Členské státy by 
měly zajistit, aby veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajistit kvalitu, kontinuitu, přístupnost, 
dostupnost a komplexnost služeb, 
specifické potřeby různých kategorií 
uživatelů, zapojení a posílení postavení 
uživatelů a inovace.

služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v konkrétním kontextu, který se mezi 
jednotlivými členskými státy kvůli 
rozdílným kulturním tradicím liší. Je proto 
nutné zavést zvláštní režim udělování 
koncesí na tyto služby, který bere v úvahu 
skutečnost, že tyto služby jsou nově 
regulovány. Povinnost zveřejnit oznámení 
předběžných informací a oznámení 
o udělení koncese, jejíž hodnota se rovná 
prahové hodnotě stanovené v této směrnici 
nebo je vyšší, se jeví jako vhodný 
způsob poskytnutí informací 
o podnikatelských příležitostech 
potencionálním uchazečům a o počtu 
a druhu udělených zakázek všem 
zainteresovaným stranám. Členské státy by 
dále měly zavést vhodná opatření 
s ohledem na udělování koncesí na tyto 
služby zaměřená na zajištění dodržování 
zásad transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a současně 
umožnění veřejným zadavatelům 
a zadavatelům zohledňovat specifickou 
povahu daných služeb. Členské státy by 
měly zajistit, aby veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajistit kvalitu, kontinuitu, přístupnost, 
dostupnost a komplexnost služeb, 
specifické potřeby různých kategorií 
uživatelů, zapojení a posílení postavení 
uživatelů a inovace.

Or. fi

Odůvodnění

Sociální a zdravotní služby by neměly být deregulovány.

Pozměňovací návrh 14
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k výsledkům hodnocení, 
které Komise provedla v souvislosti 
s reformou pravidel pro veřejné zakázky, 
je vhodné vyloučit z plného uplatňování 
této směrnice pouze ty služby, které mají
omezený přeshraniční rozměr, zejména 
tzv. osobní služby, jako jsou určité
sociální, zdravotní a vzdělávací služby. 
Tyto služby jsou poskytovány 
v konkrétním kontextu, který se mezi 
jednotlivými členskými státy kvůli 
rozdílným kulturním tradicím liší. Je proto 
nutné zavést zvláštní režim udělování 
koncesí na tyto služby, který bere v úvahu 
skutečnost, že tyto služby jsou nově 
regulovány. Povinnost zveřejnit oznámení 
předběžných informací a oznámení 
o udělení koncese, jejíž hodnota se rovná 
prahové hodnotě stanovené v této směrnici 
nebo je vyšší, se jeví jako vhodný 
způsob poskytnutí informací 
o podnikatelských příležitostech 
potencionálním uchazečům a o počtu 
a druhu udělených zakázek všem 
zainteresovaným stranám. Členské státy by 
dále měly zavést vhodná opatření 
s ohledem na udělování koncesí na tyto 
služby zaměřená na zajištění dodržování 
zásad transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a současně 
umožnění veřejným zadavatelům 
a zadavatelům zohledňovat specifickou 
povahu daných služeb. Členské státy by 
měly zajistit, aby veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajistit kvalitu, kontinuitu, přístupnost, 
dostupnost a komplexnost služeb, 
specifické potřeby různých kategorií 
uživatelů, zapojení a posílení postavení 
uživatelů a inovace.

(21) Z uplatňování této směrnice jsou 
vyloučeny služby obecného zájmu, které 
slouží k uspokojení základních lidských 
potřeb, jako jsou např. komunální služby
spojené s dodávkami vody, čištěním 
odpadních vod a zpracováním pevných 
odpadů a sociální, zdravotní, kulturní
a vzdělávací služby. Tyto služby jsou 
poskytovány v konkrétním kontextu, který 
se mezi jednotlivými členskými státy kvůli 
rozdílným kulturním tradicím liší. Je proto 
nutné zavést zvláštní režim udělování 
koncesí na tyto služby, který bere v úvahu 
skutečnost, že tyto služby jsou nově 
regulovány. Povinnost zveřejnit oznámení 
předběžných informací a oznámení 
o udělení koncese, jejíž hodnota se rovná 
prahové hodnotě stanovené v této směrnici 
nebo je vyšší, se jeví jako vhodný 
způsob poskytnutí informací 
o podnikatelských příležitostech 
potencionálním uchazečům a o počtu 
a druhu udělených zakázek všem 
zainteresovaným stranám. Členské státy by 
dále měly zavést vhodná opatření 
s ohledem na udělování koncesí na tyto 
služby zaměřená na zajištění dodržování 
zásad transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a současně 
umožnění veřejným zadavatelům 
a zadavatelům zohledňovat specifickou 
povahu daných služeb. Členské státy by 
měly zajistit, aby veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajistit kvalitu, kontinuitu, přístupnost, 
dostupnost a komplexnost služeb, 
specifické potřeby různých kategorií 
uživatelů, zapojení a posílení postavení 
uživatelů a inovace.

Or. de
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Pozměňovací návrh 15
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V zájmu zajištění transparentnosti 
a rovného zacházení by kritéria pro 
udělování koncesí měla vždy splňovat 
určité obecné standardy. Tyto standardy by 
měly být předem zpřístupněny všem 
potenciálním uchazečům, měly by souviset 
s předmětem zakázky a neměly by 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
ponechávat neomezenou volnost výběru. 
Měly by zajistit možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázeny 
požadavky, jež umožní účinné ověření 
informací poskytnutých uchazeči. V zájmu 
dodržení těchto standardů a zvýšení právní 
jistoty mohou členské státy povolit 
používání kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky.

(25) V zájmu zajištění transparentnosti 
a rovného zacházení by kritéria pro 
udělování koncesí měla vždy splňovat 
určité obecné standardy. Tyto standardy by 
měly být předem zpřístupněny všem 
potenciálním uchazečům, měly by souviset 
s předmětem zakázky a neměly by 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
ponechávat neomezenou volnost výběru. 
Měly by zajistit možnost účinné 
hospodářské soutěže a být doprovázeny 
požadavky, jež umožní účinné ověření 
informací poskytnutých uchazeči. V zájmu 
dodržení těchto standardů a zvýšení právní 
jistoty mohou členské státy povolit 
používání kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pokud se veřejní zadavatelé 
a zadavatelé rozhodnou udělit koncesi 
hospodářsky nejvýhodnější nabídce, měli 
by stanovit ekonomická a kvalitativní 
kritéria, na jejichž základě posoudí nabídky 
s cílem určit, která z nich nabízí nejlepší 
poměr kvality a ceny. Stanovení těchto 
kritérií závisí na předmětu koncese, jelikož 
by tato kritéria měla umožnit vyhodnocení 
úrovně plnění, jakou každá nabídka nabízí 

(26) Pokud se veřejní zadavatelé 
a zadavatelé rozhodnou udělit koncesi 
hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídce, měli by stanovit 
ekonomická a kvalitativní kritéria, na 
jejichž základě posoudí nabídky s cílem 
určit, která z nich nabízí nejlepší poměr 
kvality a ceny. Stanovení těchto kritérií 
závisí na předmětu koncese, jelikož by tato 
kritéria měla umožnit vyhodnocení úrovně 
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vzhledem k předmětu koncese vymezeném 
v technických specifikacích, a posouzení 
poměru kvality a ceny u každé nabídky.

plnění, jakou každá nabídka nabízí 
vzhledem k předmětu koncese vymezeném 
v technických specifikacích, a posouzení 
poměru kvality a ceny u každé nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Technické specifikace vypracované 
veřejnými zadavateli a zadavateli musí 
umožnit, aby bylo udělování koncesí 
otevřeno hospodářské soutěži. Za tímto 
účelem by mělo být možné podávat 
nabídky, které odrážejí rozmanitost 
technických řešení v zájmu dosažení 
dostatečné úrovně hospodářské soutěže. 
Technické specifikace by proto měly být 
vypracovány tak, aby se zamezilo 
umělému zúžení hospodářské soutěže 
prostřednictvím požadavků, jež zvýhodňují 
určitý hospodářský subjekt tím, že odrážejí 
hlavní charakteristiky dodávek, služeb 
nebo stavebních prací, které obvykle nabízí 
tento hospodářský subjekt. Vypracování 
technických specifikací s ohledem na 
požadavky na funkci a výkon obvykle 
umožňuje co nejlepší dosažení tohoto cíle 
a podporuje inovace. Odkazuje-li se na 
evropskou normu, nebo pokud tato norma 
neexistuje, na vnitrostátní normu, měli by 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
posuzovat i nabídky založené na 
rovnocenných ujednáních. K prokázání 
rovnocennosti lze od uchazečů vyžadovat, 
aby poskytli důkazy ověřené třetí stranou; 
měly by však být přípustné rovněž jiné 
vhodné důkazní prostředky, jako je 
technická dokumentace výrobce, pokud 
dotyčný hospodářský subjekt nemá přístup 

(28) Technické specifikace vypracované 
veřejnými zadavateli a zadavateli musí
umožnit, aby bylo udělování koncesí 
otevřeno hospodářské soutěži. Za tímto 
účelem by mělo být možné podávat 
nabídky, které odrážejí rozmanitost 
technických řešení v zájmu dosažení 
dostatečné úrovně hospodářské soutěže. 
Technické specifikace by proto měly být 
v souladu se zásadami transparentnosti 
a nediskriminace vypracovány 
a uplatňovány 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 s ohledem na požadavky na 
funkci a výkon obvykle umožňuje co 
nejlepší dosažení tohoto cíle a podporuje 
inovace. Odkazuje-li se na evropskou 
normu, nebo pokud tato norma neexistuje, 
na vnitrostátní normu, měli by veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé posuzovat 
i nabídky založené na rovnocenných 
ujednáních. K prokázání rovnocennosti lze 
od uchazečů vyžadovat, aby poskytli 
důkazy ověřené třetí stranou; měly by však 
být přípustné rovněž jiné vhodné důkazní 
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k osvědčením nebo zkušebním protokolům 
nebo nemá možnost je získat v příslušných 
lhůtách.

prostředky, jako je technická dokumentace 
výrobce, pokud dotyčný hospodářský 
subjekt nemá přístup k osvědčením nebo 
zkušebním protokolům nebo nemá 
možnost je získat v příslušných lhůtách.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli 
v technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na konkrétní výrobní 
proces, konkrétní způsob poskytování 
služeb nebo konkrétní postup pro jakoukoli 
jinou fázi životního cyklu výrobku nebo 
služby za předpokladu, že souvisejí 
s předmětem koncese. Za účelem lepšího 
zohlednění sociálních hledisek při 
udělování koncesí by zadavatelům mělo 
být umožněno zahrnout do kritérií pro 
udělení požadavky týkající se pracovních 
podmínek. Pokud však veřejní zadavatelé 
nebo zadavatelé uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, 
mohou se tato kritéria týkat pouze 
pracovních podmínek osob přímo se 
podílejících na procesu výroby nebo 
poskytování služeb v rámci dané koncese. 
Uvedené požadavky se mohou týkat pouze
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo členů 
zranitelných skupin mezi osobami 
přidělenými na plnění koncese, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením.
V tomto případě by kritéria pro udělení, 
která zahrnují zmíněné požadavky, měla 
vždy zůstat omezena na požadavky, jež 

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli 
v technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na konkrétní výrobní 
proces, konkrétní způsob poskytování 
služeb nebo konkrétní postup pro jakoukoli 
jinou fázi životního cyklu výrobku nebo 
služby za předpokladu, že souvisejí 
s předmětem koncese. Za účelem lepšího 
zohlednění sociálních hledisek při 
udělování koncesí by zadavatelům mělo 
být umožněno zahrnout do kritérií pro 
udělení požadavky týkající se pracovních 
podmínek, ochrany zdraví nebo podpory 
sociální integrace znevýhodněných osob 
nebo členů zranitelných skupin mezi 
osobami přidělenými na plnění koncese, 
včetně přístupnosti pro osoby s postižením. 
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mají bezprostřední dopad na pracovníky 
v jejich pracovním prostředí.  Měla by být 
uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb1

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.
1Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
Veřejní zadavatelé a zadavatelé by měli 
mít možnost, též pokud uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, použít 
jako kritérium pro udělení organizaci, 
kvalifikaci a zkušenosti pracovníků 
přidělených na plnění předmětné koncese, 
neboť tyto faktory mohou ovlivnit kvalitu 
plnění koncese, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

Veřejní zadavatelé a zadavatelé by měli 
mít možnost, též pokud uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, použít 
jako kritérium pro udělení organizaci, 
kvalifikaci a zkušenosti pracovníků 
přidělených na plnění předmětné koncese, 
neboť tyto faktory mohou ovlivnit kvalitu 
plnění koncese, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli v 
technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na konkrétní výrobní 
proces, konkrétní způsob poskytování 
služeb nebo konkrétní postup pro jakoukoli 
jinou fázi životního cyklu výrobku nebo 
služby za předpokladu, že souvisejí
s předmětem koncese. Za účelem lepšího 
zohlednění sociálních hledisek při 
udělování koncesí by zadavatelům mělo 
být umožněno zahrnout do kritérií pro 
udělení požadavky týkající se pracovních 
podmínek. Pokud však veřejní zadavatelé 

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli 
v technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na konkrétní výrobní 
proces, konkrétní způsob poskytování 
služeb nebo konkrétní postup pro jakoukoli 
jinou fázi životního cyklu výrobku nebo 
služby za předpokladu, že souvisejí 
s předmětem koncese. Za účelem lepšího 
zohlednění sociálních hledisek při 
udělování koncesí by zadavatelům mělo 
být umožněno zahrnout do kritérií pro 
udělení požadavky týkající se pracovních 
podmínek. Pokud však veřejní zadavatelé 
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nebo zadavatelé uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky, 
mohou se tato kritéria týkat pouze 
pracovních podmínek osob přímo se 
podílejících na procesu výroby nebo 
poskytování služeb v rámci dané koncese. 
Uvedené požadavky se mohou týkat pouze 
ochrany zdraví pracovníků ve výrobním 
procesu nebo podpory sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo členů 
zranitelných skupin mezi osobami 
přidělenými na plnění koncese, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. 
V tomto případě by kritéria pro udělení, 
která zahrnují zmíněné požadavky, měla 
vždy zůstat omezena na požadavky, jež 
mají bezprostřední dopad na pracovníky 
v jejich pracovním prostředí. Měla by být 
uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb 
a způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty 
z jiných členských států nebo třetích zemí, 
jež jsou stranami Dohody o veřejných 
zakázkách nebo dohod o volném obchodu, 
jejichž stranou je Unie. Veřejní zadavatelé 
a zadavatelé by měli mít možnost, též 
pokud uplatňují kritérium hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, použít jako 
kritérium pro udělení organizaci, 
kvalifikaci a zkušenosti pracovníků 
přidělených na plnění předmětné koncese, 
neboť tyto faktory mohou ovlivnit kvalitu 
plnění koncese, a v důsledku toho 
ekonomickou hodnotu nabídky.

nebo zadavatelé uplatňují kritérium 
hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídky, mohou se tato 
kritéria týkat pouze pracovních podmínek 
osob přímo se podílejících na procesu 
výroby nebo poskytování služeb v rámci 
dané koncese. Uvedené požadavky se 
mohou týkat pouze ochrany zdraví 
pracovníků ve výrobním procesu nebo 
podpory sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo členů 
zranitelných skupin mezi osobami 
přidělenými na plnění koncese, včetně 
přístupnosti pro osoby s postižením. 
V tomto případě by kritéria pro udělení, 
která zahrnují zmíněné požadavky, měla 
vždy zůstat omezena na požadavky, jež 
mají bezprostřední dopad na pracovníky 
v jejich pracovním prostředí. Měla by být 
uplatňována v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb 
a způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty 
z jiných členských států nebo třetích zemí, 
jež jsou stranami Dohody o veřejných 
zakázkách nebo dohod o volném obchodu, 
jejichž stranou je Unie. Veřejní zadavatelé 
a zadavatelé by měli mít možnost, též 
pokud uplatňují kritérium hospodářsky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídky, 
použít jako kritérium pro udělení 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
pracovníků přidělených na plnění 
předmětné koncese, neboť tyto faktory 
mohou ovlivnit kvalitu plnění koncese, 
a v důsledku toho ekonomickou hodnotu 
nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Tato směrnice zajišťuje uplatňování 
směrnice 2001/23/ES o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se zachování práv zaměstnanců 
v případě převodů podniků, závodů nebo 
částí podniků nebo závodů a má za cíl 
zajistit dodržování pravidel spravedlivé 
soutěže a ochranu pracovníků v případě 
převodu podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Při plnění koncese by se měly 
uplatňovat právní a správní předpisy 
a kolektivní smlouvy jak na vnitrostátní 
úrovni, tak na úrovni Evropské unie, které 
platí v oblasti pracovních podmínek 
a bezpečnosti práce, za podmínky, že tato 
pravidla a jejich použití jsou v souladu s 
právem Unie. V přeshraničních situacích, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě za 
účelem plnění koncese, stanoví směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb 
minimální podmínky, které musí být v 
hostitelské zemi ve vztahu k těmto 
vyslaným pracovníkům splněny.

(32) Při plnění koncese by se měly 
uplatňovat právní a správní předpisy 
a reprezentativní kolektivní smlouvy na
všech úrovních, které platí v oblasti 
pracovních podmínek a bezpečnosti práce 
na vnitrostátní, unijní a mezinárodní
úrovni. Dodržuje se zásada stejné finanční 
odměny za stejnou práci na srovnatelném 
pracovním místě.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Edite Estrela
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Pokud jde o povinnosti týkající se 
sociální ochrany a ochrany zaměstnanců 
a pracovní podmínky, použijí se během 
plnění koncese vnitrostátní právní 
předpisy a kolektivní smlouvy, které platí 
v místě odvedení práce a poskytnutí služby 
nebo dodávky Nedodržení těchto 
povinností se považuje za vážné pochybení 
dotčeného hospodářského subjektu 
a může vést k jeho vyloučení z řízení pro 
udělení koncese.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Pokud poté, co je udělena koncese, 
nový držitel koncese převezme pracovníky 
orgánu, veřejného zadavatele nebo 
předchozího držitele koncese, uplatní se 
na pracovníky právní důsledky směrnice 
2001/23/ES, pokud jde o zachování 
pracovních míst a pracovních podmínek.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33



PE492.772v01-00 20/45 AM\907628CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Koncese by neměly být uděleny 
hospodářským subjektům, které se podílely 
na zločinném spolčení nebo které byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
poškozujícího finanční zájmy Unie nebo 
z praní peněz. Rovněž neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení by mělo 
být sankcionováno povinným vyloučením 
na úrovni Unie. Veřejní zadavatelé 
a zadavatelé by měli mít mimoto možnost 
vyloučit zájemce nebo uchazeče kvůli 
závažnému porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů, jejichž cílem je ochrana 
veřejných zájmů v souladu se Smlouvou, 
nebo pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění předchozí koncese nebo koncesí 
podobné povahy pro téhož veřejného 
zadavatele nebo zadavatele.

(33) Koncese by neměly být uděleny 
hospodářským subjektům, které se podílely 
na zločinném spolčení nebo které byly 
shledány vinnými z korupce, podvodu 
poškozujícího finanční zájmy Unie nebo 
z praní peněz. Rovněž neplacení daní nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení by mělo 
být sankcionováno povinným vyloučením 
na úrovni Unie. Aby se umožnilo stíhání 
dřívějších případů porušení zákona a aby 
se v budoucích koncesích jasně 
a transparentně rozdělila odpovědnost 
mezi hlavní hospodářský subjekt 
a subdodavatele, měl by hlavní 
hospodářský subjekt i subdodavatelé nést 
zodpovědnost jak nezávisle, tak i společně 
a nerozdílně. Veřejní zadavatelé a 
zadavatelé by měli mít mimoto možnost 
vyloučit zájemce nebo uchazeče kvůli 
závažnému porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů, jejichž cílem je ochrana 
veřejných zájmů v souladu se Smlouvou, 
nebo pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění předchozí koncese nebo koncesí 
podobné povahy pro téhož veřejného 
zadavatele nebo zadavatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí není dotčeno právo 
veřejných orgánů na všech úrovních 
rozhodovat o tom, zda a do jaké míry 
chtějí samy plnit úkoly veřejného zájmu. 
Tyto orgány mohou k plnění veřejných 
úkolů použít vlastní zdroje, aniž by musely 
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udělovat koncese (externím) 
hospodářským subjektům. Takové úkoly 
mohou také plní společně s jinými orgány.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „úplatnou smlouvou“ se rozumí 
smlouva uzavřená za účelem 
oboustranného užitku; znamená to, že 
z transakce mohou těžit všechny strany 
a že nemusí být přínosná pouze 
v ekonomickém smyslu;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) „rizikem konstrukce“se rozumí 
riziko vyplývající ze zpožděných dodávek, 
dodatečných nákladů nebo 
nedostatečných standardů;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Licia Ronzulli
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b) „rizikem dostupnosti“ se rozumí 
riziko související se službami, které musí 
poskytnout soukromý partner;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14c) „rizikem poptávky“ se rozumí riziko 
vyplývající z různé míry poptávky po 
službách, kterou musí uspokojit soukromý 
partner;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo užívat stavbu nebo služby uvedené 
v odst. 1 bodech 2, 4 a 7 znamená 
přenesení značného operačního rizika na 
koncesionáře. Má se za to, že koncesionář 
převzal značné operační riziko, pokud mu 
není zaručena návratnost vynaložených 
investic nebo nákladů vzniklých při 
provozování stavby nebo poskytování 
služeb, jež jsou předmětem koncese.

Právo užívat stavbu nebo služby uvedené 
v odst. 1 bodech 2, 4 a 7 znamená 
přenesení značné části operačního rizika 
na koncesionáře. Má se za to, že 
koncesionář převzal značnou část 
operačního rizika, pokud mu není 
zaručena návratnost vynaložených investic 
nebo nákladů vzniklých při provozování 
stavby nebo poskytování služeb, jež jsou 
předmětem koncese.
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Or. de

Pozměňovací návrh 31
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto ekonomické riziko může spočívat 
buď:

Operační riziko může spočívat zejména:

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto ekonomické riziko může spočívat 
buď:

Toto operační riziko může spočívat buď:

Or. fi

Pozměňovací návrh 33
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v riziku spojeném s užíváním stavby 
nebo poptávkou po poskytování služby; 
nebo

a) v riziku spojeném s užíváním stavby 
nebo poptávkou po poskytování služby, 
a to i tehdy, když je toto riziko podstatně 
omezeno, např. rámcovými ustanoveními 
veřejného práva v daném členském státě; 
nebo

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) povolení nebo licence, které pouze 
stanovují podmínky vykonávání 
hospodářské činnosti, se nepovažují za 
koncese; totéž platí pro ujednání 
veřejného zadavatele nebo jiného 
zadavatele s hospodářským subjektem o 
jeho právu využívat k hospodářské 
činnosti veřejná prostranství nebo zdroje 
(např. čistě nájemné a pachtovní 
smlouvy), v nichž jsou zpravidla 
stanoveny pouze obecné podmínky 
užívání, aniž by se veřejný zadavatel stal 
příjemcem konkrétních služeb 
poskytovaných smluvním partnerem.

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Licia Ronzulli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Koncese, jejichž hodnota nedosahuje 
prahových hodnot stanovených v článku 
5, lze udělovat přímo, aniž by bylo nutné 
vyhlásit výběrové řízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Licia Ronzulli
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odhadovaná hodnota koncese se vypočítá 
jako hodnota souboru stavebních prací 
nebo služeb, i když jsou pořízeny 
prostřednictvím různých smluv, jsou-li 
smlouvy součástí jednoho projektu. 
Existenci jednoho projektu naznačuje 
celkové předchozí plánování a vypracování 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem a 
skutečnost, že různé pořízené prvky plní 
jednu hospodářskou a technickou funkci 
nebo jsou jinak logicky propojené.

Odhadovaná hodnota koncese se vypočítá  
na základě všech technických, 
funkcionálních a hospodářských prvků, 
i když jsou tyto prvky součástí různých 
smluv. Existenci jednoho projektu 
naznačuje celkové předchozí plánování 
a vypracování veřejným zadavatelem nebo 
zadavatelem a skutečnost, že různé 
pořízené prvky plní jednu hospodářskou 
a technickou funkci nebo jsou jinak 
logicky propojené.

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na 
jejich finanční formy) půdy, existujících 
budov nebo jiného nemovitého majetku 
nebo týkající se práv k těmto 
nemovitostem; tato směrnice se však 
vztahuje na koncesní smlouvy libovolného 
druhu týkající se finančních služeb, které 
byly uděleny současně s uzavřením 
smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před 
či po jejím uzavření;

a) nabývání, pronájmu či propachtování 
(bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, 
existujících budov nebo jiného nemovitého 
majetku veřejným zadavatelem či jiným 
zadavatelem nebo týkající se práv k těmto 
nemovitostem; tato směrnice se však 
vztahuje na koncesní smlouvy libovolného 
druhu týkající se finančních služeb, které 
byly uděleny současně s uzavřením 
smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před 
či po jejím uzavření;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Edite Estrela
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pracovních smluv; e) pracovních smluv nebo kolektivních 
smluv, které přispívají ke zlepšení
pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 8. – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice se nepoužije na koncese na 
služby obecného hospodářského zájmu 
a služby obecného zájmu, jako jsou např.:
a) vodohospodářské služby,
b) čištění odpadních vod,
c) zpracování tuhého odpadu,
d) energetické služby,
e) sociální služby v souladu s definicí 
dobrovolného evropského rámce kvality 
sociálních služeb vypracovanou Výborem 
pro sociální ochranu, zejména 
zdravotnické a sociální služby, zákonné 
sociální pojištění, záchranné služby
a služby související s ochranou před 
katastrofami, vyplácení dávek a podpor 
a služby poskytované odborovými svazy;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti koncese je omezena na 
dobu, která je podle odhadu zapotřebí 
k zajištění návratnosti investice vynaložené 
koncesionářem při provozování stavby
nebo poskytování služeb spolu 
s přiměřeným zhodnocením 
investovaného kapitálu.

Veřejný zadavatel nebo jiný zadavatel 
mohou při udělování koncese omezit její 
platnost s ohledem na povahu koncese 
a zásadu proporcionality. Mezi faktory, 
k nimž lze přihlížet, patří doba, která je 
podle odhadu zapotřebí k zajištění 
návratnosti investice vynaložené 
koncesionářem při provádění stavebních 
prací nebo poskytování služeb. V potaz lze 
brát také jiná objektivní kritéria, jako je 
veřejný zájem na plynulém poskytování 
vysoce kvalitních služeb nebo poskytování 
služby environmentálně a sociálně 
udržitelným způsobem, jakož i výdaje na 
výběr koncesionáře. 

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti koncese je omezena na 
dobu, která je podle odhadu zapotřebí 
k zajištění návratnosti investice vynaložené 
koncesionářem při provozování stavby 
nebo poskytování služeb spolu 
s přiměřeným zhodnocením investovaného 
kapitálu.

Doba platnosti koncese je omezena na 
dobu, která je podle odhadu zapotřebí 
k zajištění návratnosti investice vynaložené 
koncesionářem při provozování stavby 
nebo poskytování služeb spolu 
s přiměřeným zhodnocením investovaného 
kapitálu, a rovněž na dobu, která je podle 
odhadu zapotřebí ke splnění cílů 
stanovených veřejným zadavatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Sociální a jiné zvláštní služby
Na koncese na sociální a jiné zvláštní 
služby uvedené v příloze X, které spadají 
do oblasti působnosti této směrnice, se 
vztahuje povinnost stanovená v čl. 26 odst. 
3 a v čl. 27 odst. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v koncesním řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, 
jejichž hlavním cílem je sociální 
a profesní začlenění osob s postižením 
nebo osob znevýhodněných, nebo mohou 
vyhradit plnění koncesí 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 koncesním řízení pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chráněné dílny nebo mohou vyžadovat, 
aby takové smlouvy byly plněny v rámci 
programů chráněného zaměstnání za 
předpokladu, že většinu dotčených 
zaměstnanců tvoří zdravotně postižené 
osoby, které kvůli povaze nebo vážnosti 
svého postižení nemohou vykonávat 
pracovní činnost v běžných podmínkách 
nebo pro ně není snadné najít si 
zaměstnání na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky a programy, jejichž hlavním 
cílem je sociální a profesní začleňování 
znevýhodněných pracovníků, za 
předpokladu, že více než 30 % 
zaměstnanců těchto hospodářských 
subjektů nebo programů jsou pracovníci 
se zdravotním postižením nebo 
znevýhodnění pracovníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od právnických osob však lze 2. Od právnických osob však lze 



PE492.772v01-00 30/45 AM\907628CS.doc

CS

vyžadovat, aby v nabídce nebo v žádosti 
o účast uvedly jména a odpovídající 
odbornou kvalifikaci pracovníků, kteří 
budou odpovídat za plnění dané koncese.

vyžadovat, aby v nabídce nebo v žádosti 
o účast uvedly odpovídající odbornou 
kvalifikaci pracovníků, kteří budou 
odpovídat za plnění dané koncese.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k délce výběrového a koncesního řízení nemusí uchazeč v době podání žádosti znát 
jména přidělených pracovníků.

Pozměňovací návrh 47
Ramona Nicole Mănescu

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podávat nabídky nebo postupovat jako 
zájemci mohou skupiny hospodářských 
subjektů.

3. Podávat nabídky nebo postupovat jako 
zájemci mohou skupiny hospodářských 
subjektů. Skupiny hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, mohou mít podobu podnikových 
konsorcií. 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Veřejní zadavatelé usilují o udělení 
hospodářsky nejvýhodnější koncese. Toho 
lze dosáhnout nejvýhodnější kombinací 
kritérií nákladů, kvality a udržitelnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Veřejní zadavatelé respektují zpoždění 
plateb v souladu se směrnicí 2001/7/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Hospodářské subjekty dodržují 
povinnosti spojené se sociálním 
zabezpečením a ochranou zaměstnanců 
a pracovní podmínky platné v místě, kde 
má být provedena práce a poskytnuta 
služba či dodávka, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
kolektivními smlouvami nebo 
ustanoveními mezinárodního pracovního 
práva uvedenými v příloze XIIIa (nová).

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Koncesní smlouvy se zveřejňují a jsou 
k dispozici pro účely kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Veřejní zadavatelé mohou použít údaje 
zpracované elektronicky pro zadávací
řízení při vývoji vhodných nástrojů za 
účelem předcházení, odhalování a nápravy
chyb vzniklých v jednotlivých fázích 
řízení.

8. Veřejní zadavatelé mohou použít údaje 
zpracované elektronicky pro koncesní
řízení při vývoji vhodných nástrojů 
sloužících k předcházení, odhalování 
a nápravě chyb vzniklých v jednotlivých 
fázích řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Technické specifikace vymezené v bodu 1 
přílohy VIII se uvádějí v koncesní 
dokumentaci. V zájmu dosažení cílů 
veřejného zadavatele, mezi něž patří 
i udržitelnost, definují požadavky na práci, 
službu nebo dodávku.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud poté, co je přidělena koncese, nový 
držitel koncese převezme pracovníky 
orgánu, veřejného zadavatele nebo 
předchozího držitele koncese, uplatní se 
na pracovníky právní důsledky směrnice 
2001/23/ES, pokud jde o zachování 
pracovních míst a pracovních podmínek. 

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé v oznámení o koncesi 
uvedou podmínky pro účast týkající se:

Veřejní zadavatelé v oznámení nebo 
dokumentu o koncesi uvedou podmínky 
pro účast týkající se:

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé omezí případné 
podmínky pro účast na podmínky, které 
zajišťují, aby měl zájemce nebo uchazeč 
právní a finanční způsobilost a obchodní 

Veřejní zadavatelé omezí případné 
podmínky účasti na podmínky, které 
zajišťují, aby byl zájemce nebo uchazeč 
právně a finančně způsobilý a měl 
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a technické schopnosti pro plnění koncese, 
jež má být udělena. Veškeré požadavky 
musí souviset s předmětem koncese a být 
mu striktně úměrné s přihlédnutím
k nutnosti zajistit skutečnou soutěž.

obchodní a technické schopnosti k plnění 
koncese, jež má být udělena. Veškeré 
požadavky musí souviset s předmětem 
koncese a být mu striktně úměrné 
a přihlížet k nutnosti zajistit skutečnou 
soutěž.

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) opakované a/nebo vážné porušení
pracovního práva a právních předpisů 
v oblasti sociálního zabezpečení nebo 
životního prostředí, jak je shledáno 
v pravomocných rozsudcích.

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní rozhodnutí, v němž 
bylo shledáno, že tento hospodářský 
subjekt nesplnil povinnosti týkající se 
úhrady daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení v souladu s právními předpisy 
země, v níž je usazen, nebo s právními 
předpisy členského státu veřejného 
zadavatele nebo zadavatele.

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní rozhodnutí nebo 
právně závazné správní rozhodnutí, 
v němž bylo shledáno, že tento 
hospodářský subjekt nesplnil povinnosti 
týkající se úhrady daní nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení v souladu s právními 
předpisy země, v níž je usazen, nebo 
s právními předpisy členského státu 
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veřejného zadavatele nebo zadavatele, 
nebo mu je správní cestou oznámen 
rozsudek pracovního soudu či pravomocné 
úřední rozhodnutí, nebo pokud byl nad 
tímto subjektem podle pracovního práva 
vícekrát vynesen nepříznivý rozsudek 
nebo mu byla uložena pokuta.

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé vyloučí z účasti 
na koncesním řízení hospodářský subjekt, 
je-li splněna jedna z těchto podmínek:

Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé 
nebo zadavatelé vyloučí z účasti na 
koncesním řízení hospodářský subjekt, je-li 
splněna jedna z těchto podmínek:

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud porušil předpisy v oblasti 
sociálního zabezpečení, pracovní právo, 
daňové předpisy nebo předpisy v oblasti 
životního prostředí. 

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy stanoví podmínky pro 
uplatňování tohoto článku. Na žádost 
zpřístupní ostatním členským státům 
informace týkající se důvodů pro vyloučení 
uvedených v tomto článku. Příslušné 
orgány členského státu usazení poskytnou 
tyto informace v souladu s ustanoveními 
článku 88 směrnice [nahrazující směrnici 
2004/18/ES].

9. Členské státy stanoví podmínky pro 
uplatňování tohoto článku. Na žádost 
zpřístupní ostatním členským státům 
informace týkající se důvodů pro vyloučení 
uvedených v tomto článku. Příslušné 
orgány členského státu usazení poskytnou 
tyto informace v souladu s ustanoveními 
článku 88 směrnice [nahrazující směrnici 
2004/18/ES]. Členské státy a Komise 
rovněž vypracují postup pro 
shromažďování informací o porušení 
práva a zpřístupní je veřejným 
zadavatelům.

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejný zadavatel nebo zadavatel uvede 
v oznámení o koncesi nebo v koncesní 
dokumentaci poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému z kritérií uvedených 
v odstavci 1, nebo uvede tato kritéria 
v sestupném pořadí důležitosti.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu 
s odstavcem 2. Tato kritéria mohou kromě 
ceny nebo nákladů zahrnovat kterékoli 
z těchto kritérií:

4. Členské státy stanoví, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu 
s odstavcem 2. Tato kritéria zahrnují 
kromě ceny nebo nákladů kterékoli 
z těchto kritérií:

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu 
s odstavcem 2. Tato kritéria mohou kromě 
ceny nebo nákladů zahrnovat kterékoli 
z těchto kritérií:

4. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější a nejudržitelnější nabídky 
v souladu s odstavcem 2. Tato kritéria 
mohou kromě ceny nebo nákladů 
zahrnovat kterékoli z těchto kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu 
s odstavcem 2. Tato kritéria mohou kromě 

4. Členské státy mohou stanovit, že veřejní 
zadavatelé a zadavatelé založí udělení 
koncese na kritériu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky v souladu 
s odstavcem 2. Tato kritéria mohou kromě 
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ceny nebo nákladů zahrnovat kterékoli 
z těchto kritérií:

ceny nebo nákladů v každém případě 
zahrnovat kterékoli z těchto kritérií:

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
environmentálních charakteristik 
a inovačního charakteru;

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
hlediska sociálního zájmu, 
environmentálních charakteristik 
a inovačního charakteru;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) sociální kritéria, jako je dodržování:
zásad sociálního zabezpečení a ochrany 
zaměstnanců, pracovních podmínek, 
zdravotních a bezpečnostních předpisů;
pracovní příležitosti, včetně podpory: 
zaměstnanosti mladých, vyrovnaného 
zastoupení obou pohlaví, pracovních 
příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 
a starší pracovníky, osoby ze 
znevýhodněných skupin a osoby se 
zdravotním postižením;
standardy důstojné práce;
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sociální začleňování;
etický obchod;
přístup k profesnímu vzdělávání v místě;
lidská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u koncesí na služby a koncesí 
zahrnujících projekt stavebních prací lze 
přihlédnout k organizaci, kvalifikaci 
a zkušenostem pracovníků přidělených na 
plnění dotyčné koncese s tím, že po udělení 
koncese mohou být tito pracovníci 
nahrazeni pouze se souhlasem veřejného 
zadavatele nebo zadavatele, který musí 
ověřit, zda toto nahrazení zajišťuje 
rovnocennou organizaci a kvalitu;

b) u koncesí na služby a koncesí 
zahrnujících projekt stavebních prací se
přihlíží k organizaci, kvalifikaci 
a zkušenostem pracovníků přidělených na 
plnění dotyčné koncese a ke kvalifikaci 
a profesním zkušenostem subdodavatelů
s tím, že po udělení koncese mohou být tito 
pracovníci nahrazeni pouze se souhlasem 
veřejného zadavatele nebo zadavatele, 
který musí ověřit, zda toto nahrazení 
zajišťuje rovnocennou organizaci, kvalitu, 
kvalifikaci nebo zkušenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) veřejní zadavatelé nebo jiní zadavatelé 
uplatňují u služeb, případně stavebních 
prací dodatečná sociální 
a environmentální kritéria, která uvádějí 
v oznámení o koncesi; tato kritéria 
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zahrnují pracovní podmínky podle 
vnitrostátního, unijního a mezinárodního 
práva a správních předpisů, 
reprezentativních dohod o mzdách na 
všech úrovních a rozhodčích nálezů; 
dodržuje se také zásada stejné finanční 
odměny za stejnou práci na srovnatelném 
pracovním místě.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) je možné přidávat další sociální 
kritéria a kritéria zaměstnanosti, jako je 
např. prosazování rovnosti pohlaví 
a integrace zvláště znevýhodněných 
skupin na trhu práce, včetně mladých 
a starších pracovníků, mládeže a učňů, 
dlouhodobě nezaměstnaných, migrujících 
osob a osob se zdravotním postižením.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě uvedeném v odstavci 4 uvede 
veřejný zadavatel nebo zadavatel 
v oznámení o koncesi, ve výzvě k 
předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému ze zvolených kritérií pro 

V případě uvedeném v odstavci 4 uvede 
veřejný zadavatel nebo zadavatel 
v oznámení o koncesi, ve výzvě k 
předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci poměrnou váhu, kterou 
přikládá každému ze zvolených kritérií pro 
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určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky. určení hospodářsky nejvýhodnější 
a nejudržitelnější nabídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Edite Estrela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) externí sociální náklady přímo 
spojené s životním cyklem, jež mohou 
zahrnovat nejistou práci, dlouhou 
pracovní dobu, nedostatečné dodržování 
zdravotních a bezpečnostních norem 
a absenci odborného vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejní zadavatelé posuzují náklady 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu, uvedou v koncesní 
dokumentaci metodiku použitou k výpočtu 
nákladů životního cyklu. Použitá metodika 
musí splňovat všechny tyto podmínky:

Pokud veřejní zadavatelé posuzují náklady 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu, uvedou v koncesní 
dokumentaci metodiku použitou k výpočtu 
nákladů životního cyklu. Použitá metodika 
musí být zjednodušena, aby byla 
použitelná pro malé a střední podniky, 
a musí splňovat všechny následující 
podmínky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V koncesní dokumentaci může veřejný 
zadavatel nebo zadavatel od uchazečů 
vyžadovat nebo mu může členský stát 
uložit povinnost vyžadovat, aby ve své 
nabídce uvedli případný podíl koncese, 
jenž mají v úmyslu zadat třetím stranám 
formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele.

1. V koncesní dokumentaci může veřejný 
zadavatel nebo zadavatel od uchazečů 
vyžadovat nebo mu může členský stát 
uložit povinnost vyžadovat, aby ve své 
nabídce uvedli případný podíl koncese, 
jenž mají v úmyslu zadat třetím stranám 
formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele a informace 
o subdodavatelích, včetně jejich jmen, 
kontaktních údajů a právních zástupců.
Veškeré změny v dodavatelském řetězci 
neprodleně oznámí veřejnému zadavateli, 
včetně jmen, kontaktních údajů 
a právních zástupců subdodavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Odstavcem 1 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu a odpovědnosti subdodavatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž je dotčena odpovědnost v souladu 
s odstavcem 2, nesou hlavní hospodářský 
subjekt a subdodavatel(é) společně 
a nerozdílně odpovědnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Thomas Händel

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Činnosti související s využíváním 
zeměpisné oblasti za účelem poskytování 
zařízení letišť a námořních nebo 
vnitrozemských přístavů nebo jiných 
terminálových zařízení pro letecké 
a námořní dopravce nebo dopravce na 
vnitrozemských vodních cestách.

5. Činnosti související s využíváním 
zeměpisné oblasti za účelem poskytování 
zařízení letišť a námořních nebo 
vnitrozemských přístavů nebo jiné obecné 
infrastruktury terminálových zařízení pro 
letecké a námořní dopravce nebo dopravce 
na vnitrozemských vodních cestách.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Příloha 4 – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT 
UVEDENY V OZNÁMENÍ O KONCESI

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT 
UVEDENY V OZNÁMENÍ O KONCESI 
NEBO V KONCESNÍ DOKUMENTACI

Or. it
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Pozměňovací návrh 79
Thomas Händel

Návrh směrnice
Příloha 10 

Znění navržené Komisí

SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 17
Kód CPV Popis

7511000-4 a
od 85000000-9 do 85323000-9
(kromě 85321000-5 a 85322000-2)

Zdravotní a sociální péče

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Administrativa výchovných zařízení, 
služeb zdravotní péče a kulturních služeb

75300000-9 Povinné sociální zabezpečení

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Poskytování dávek

98000000-3 Jiné služby pro veřejnost, sociální služby 
a služby jednotlivcům

98120000-0 Služby poskytované odbory

98131000-0 Služby náboženských organizací

Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Edite Estrela

Návrh směrnice
Příloha 13 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SEZNAM MEZINÁRODNÍCH 
SOCIÁLNÍCH 
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A ENVIRONMENTÁLNÍCH ÚMLUV
UVEDENÝCH V BODĚ ODŮVODNĚNÍ 
3 A V ČL. 22 ODST. 4 PÍSM. c)
– úmluva č. 87 o svobodě sdružování 
a ochraně práva organizovat se;
– úmluva č. 98 o právu organizovat se 
a kolektivně vyjednávat;
– úmluva č. 29 o nucené práci;
– úmluva č. 105 o odstranění nucené 
práce;
– úmluva č. 138 o minimálním věku;
– Úmluva č. 111 o diskriminaci 
(v zaměstnání a povolání);
– úmluva č. 100 o rovném odměňování;
– úmluva č. 182 o nejhorších formách 
dětské práce;
– Vídeňská úmluva o ochraně ozonové 
vrstvy a její Montrealský protokol 
o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu;
– Basilejská úmluva o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států 
a jejich zneškodňování (Basilejská 
úmluva);
– Stockholmská úmluva o perzistentních 
organických znečišťujících látkách;
– Rotterdamská úmluva o postupu 
předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy 
v mezinárodním obchodu (UNEP/FAO) 
(Rotterdamská úmluva), Rotterdam, 
10. září 1998 a její tři regionální 
protokoly.

Or. en


