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Pozměňovací návrh 237
Peter Simon

Návrh směrnice -

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament zamítá návrh Komise 
na směrnici o udělování koncesí.

Or. de

Odůvodnění

Primární právo a judikatura Evropského soudního dvora tvoří věcný a pružný právní rámec 
pro udělování koncesí a ukládají povinnost transparentního a nediskriminujícího postupu. 
Vzhledem k rozdílným formám koncesí a správních struktur v členských státech není jednotný 
postup přiměřený (zásada subsidiarity) a omezil by prostor obcí k vlastnímu jednání, který 
podstatně zvětšila Lisabonská smlouva.

Pozměňovací návrh 238
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
-

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. de

Pozměňovací návrh 239
Matteo Salvini

Návrh směrnice
-

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament návrh Komise 
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zamítá.

Or. it

Odůvodnění

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, 
poiché essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato 
interno e gli obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a 
livello centrale, che regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non 
assimilabile agli altri settori economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi 
molto differenti tra gli Stati Membri. Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da 
rendere molto complessa la sua eventuale applicazione.

Pozměňovací návrh 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
za skupinu GUE/NGL

Návrh směrnice
-

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7–0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.

Pozměňovací návrh 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella
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Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a články 62 a 114 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 14,
čl. 53 odst. 1 a články 62 a 114 této 
smlouvy, a na protokol č. 26 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Zohlednění ustanovení týkajících se služeb obecného zájmu a jejich specifické povahy ve 
směrnici.

Pozměňovací návrh 242
Françoise Castex

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na článek 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a na protokol č. 
26 této smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 243
Françoise Castex

Návrh směrnice
Právní východisko 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na čl. 4 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 244
Heide Rühle

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a články 62 a 114 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 14, čl. 
53 odst. 1 a články 62 a 114 a na protokol 
č. 26 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Neexistence jednoznačných pravidel 
na úrovni Unie, která upravují udělování 
koncesí, vyvolává právní nejistotu, vytváří 
překážky pro volný pohyb služeb a 
narušuje fungování vnitřního trhu. 
Hospodářské subjekty, zejména malé a 
střední podniky, jsou proto připraveny o 
svá práva na vnitřním trhu a přicházejí o 
důležité obchodní příležitosti a orgány 
veřejné správy nemusí nalézt nejlepší 
možnost použití veřejných finančních 
prostředků, aby občané EU mohli využívat 
kvalitní služby za nejlepší ceny. Náležitý 
právní rámec pro udělování koncesí by 
pro všechny hospodářské subjekty v Unii 
zajistil účinný a nediskriminační přístup 
na trh a právní jistotu podporující veřejné 
investice do infrastruktur a strategických 
služeb pro občany.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Neexistence jednoznačných pravidel 
na úrovni Unie, která upravují udělování 
koncesí, vyvolává právní nejistotu, vytváří 
překážky pro volný pohyb služeb a 
narušuje fungování vnitřního trhu. 
Hospodářské subjekty, zejména malé a 
střední podniky, jsou proto připraveny o 
svá práva na vnitřním trhu a přicházejí o 
důležité obchodní příležitosti a orgány 
veřejné správy nemusí nalézt nejlepší 
možnost použití veřejných finančních 
prostředků, aby občané EU mohli využívat 
kvalitní služby za nejlepší ceny. Náležitý 
právní rámec pro udělování koncesí by 
pro všechny hospodářské subjekty v Unii 
zajistil účinný a nediskriminační přístup 
na trh a právní jistotu podporující veřejné 
investice do infrastruktur a strategických 
služeb pro občany.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Neexistence jednoznačných pravidel na 
úrovni Unie, která upravují udělování 
koncesí, vyvolává právní nejistotu, vytváří 
překážky pro volný pohyb služeb a 
narušuje fungování vnitřního trhu. 
Hospodářské subjekty, zejména malé a 

(1) Neexistence jednoznačných pravidel na 
úrovni Unie, která upravují udělování 
koncesí, vyvolává právní nejistotu, vytváří 
překážky pro volný pohyb služeb a 
narušuje fungování vnitřního trhu. 
Hospodářské subjekty, zejména malé a 
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střední podniky, jsou proto připraveny o 
svá práva na vnitřním trhu a přicházejí o 
důležité obchodní příležitosti a orgány 
veřejné správy nemusí nalézt nejlepší 
možnost použití veřejných finančních 
prostředků, aby občané EU mohli využívat 
kvalitní služby za nejlepší ceny. Náležitý 
právní rámec pro udělování koncesí by pro 
všechny hospodářské subjekty v Unii 
zajistil účinný a nediskriminační přístup na 
trh a právní jistotu podporující veřejné 
investice do infrastruktur a strategických 
služeb pro občany.

střední podniky, jsou proto připraveny o 
svá práva na vnitřním trhu a přicházejí o 
důležité obchodní příležitosti a orgány 
veřejné správy nemusí nalézt nejlepší 
možnost použití veřejných finančních 
prostředků, aby občané EU mohli využívat 
kvalitní služby za nejlepší ceny. Náležitý 
právní rámec pro udělování koncesí by pro 
všechny hospodářské subjekty v Unii 
zajistil účinný a nediskriminační přístup na 
trh a právní jistotu podporující veřejné 
investice do infrastruktur a strategických 
služeb pro občany. Na evropské úrovni je 
třeba zavést obecnou zásadu, podle níž by 
malé a střední podniky byly zahrnuty do 
udělování koncesí s cílem podpořit 
možnost jejich přístupu na trh 
s koncesemi.

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Neexistence jednoznačných pravidel na 
úrovni Unie, která upravují udělování 
koncesí, vyvolává právní nejistotu, vytváří 
překážky pro volný pohyb služeb a 
narušuje fungování vnitřního trhu. 
Hospodářské subjekty, zejména malé a 
střední podniky, jsou proto připraveny o 
svá práva na vnitřním trhu a přicházejí o 
důležité obchodní příležitosti a orgány 
veřejné správy nemusí nalézt nejlepší 
možnost použití veřejných finančních 
prostředků, aby občané EU mohli využívat 
kvalitní služby za nejlepší ceny. Náležitý 
právní rámec pro udělování koncesí by pro 
všechny hospodářské subjekty v Unii 
zajistil účinný a nediskriminační přístup na 
trh a právní jistotu podporující veřejné 

(1) Neexistence jednoznačných pravidel na 
úrovni Unie, která upravují udělování 
koncesí, vyvolává právní nejistotu, vytváří 
překážky pro volný pohyb služeb a 
narušuje fungování vnitřního trhu. 
Hospodářské subjekty, zejména malé a 
střední podniky, jsou proto připraveny o 
svá práva na vnitřním trhu a přicházejí o 
důležité obchodní příležitosti a orgány 
veřejné správy nemusí nalézt nejlepší 
možnost použití veřejných finančních 
prostředků, aby občané EU mohli využívat 
kvalitní služby za nejlepší ceny. Náležitý 
právní rámec pro udělování koncesí by pro 
všechny hospodářské subjekty v Unii 
zajistil účinný a nediskriminační přístup na 
trh a právní jistotu podporující veřejné 
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investice do infrastruktur a strategických
služeb pro občany.

investice do infrastruktur a služeb 
obecného hospodářského zájmu pro 
občany.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
veřejných prostředků. Udělování koncesí 
na stavební práce v současnosti podléhá 
základním pravidlům stanoveným ve 
směrnici 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, zatímco na udělování koncesí na 
služby s přeshraničním významem se 
vztahují zásady Smlouvy, zejména zásada 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásady 
z nich vyplývající, jako je rovné zacházení, 
zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, 
proporcionalita a transparentnost. Existuje 
riziko právní nejistoty spojené s různým 
výkladem zásad Smlouvy vnitrostátními 
zákonodárci a velkými rozdíly mezi 
právními předpisy jednotlivých členských 
států. Toto riziko potvrzuje rozsáhlá 
judikatura Soudního dvora Evropské 
unie, která se však pouze částečně zabývá 
určitými aspekty zadávání koncesních 
smluv. Na úrovni celé Unie je proto ve 
všech členských státech nezbytná 
jednotná konkretizace zásad Smlouvy a 

(2) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
veřejných prostředků. Udělování koncesí 
na stavební práce v současnosti podléhá 
základním pravidlům stanoveným ve 
směrnici 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, zatímco na udělování koncesí na 
služby s přeshraničním významem se 
vztahují zásady Smlouvy, zejména zásada 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásady 
z nich vyplývající, jako je rovné zacházení, 
zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, 
proporcionalita a transparentnost.
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z toho plynoucí eliminace rozdílů v jejich 
chápání v zájmu odstranění 
přetrvávajícího narušení vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
veřejných prostředků. Udělování koncesí 
na stavební práce v současnosti podléhá 
základním pravidlům stanoveným ve 
směrnici 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, zatímco na udělování koncesí na 
služby s přeshraničním významem se 
vztahují zásady Smlouvy, zejména zásada 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásady 
z nich vyplývající, jako je rovné zacházení, 
zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, 
proporcionalita a transparentnost. Existuje 
riziko právní nejistoty spojené s různým 
výkladem zásad Smlouvy vnitrostátními 
zákonodárci a velkými rozdíly mezi 
právními předpisy jednotlivých členských 
států. Toto riziko potvrzuje rozsáhlá
judikatura Soudního dvora Evropské unie, 
která se však pouze částečně zabývá 
určitými aspekty zadávání koncesních 
smluv. Na úrovni celé Unie je proto ve 
všech členských státech nezbytná jednotná 

(2) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
veřejných prostředků. Udělování koncesí 
na stavební práce v současnosti podléhá 
základním pravidlům stanoveným ve 
směrnici 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, zatímco na udělování koncesí na 
služby s přeshraničním významem se 
vztahují zásady Smlouvy, zejména zásada 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásady 
z nich vyplývající, jako je rovné zacházení, 
zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, 
proporcionalita a transparentnost. Existuje 
riziko právní nejistoty spojené s různým 
výkladem zásad Smlouvy vnitrostátními 
zákonodárci a velkými rozdíly mezi 
právními předpisy jednotlivých členských 
států. Toto riziko potvrzuje judikatura 
Soudního dvora Evropské unie, která se 
však pouze částečně zabývá určitými 
aspekty zadávání koncesních smluv. Na 
úrovni celé Unie je proto ve všech 
členských státech nezbytná jednotná 
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konkretizace zásad Smlouvy a z toho 
plynoucí eliminace rozdílů v jejich chápání 
v zájmu odstranění přetrvávajícího 
narušení vnitřního trhu.

konkretizace zásad Smlouvy a z toho
plynoucí eliminace rozdílů v jejich chápání 
v zájmu odstranění přetrvávajícího 
narušení vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
veřejných prostředků. Udělování koncesí 
na stavební práce v současnosti podléhá 
základním pravidlům stanoveným ve 
směrnici 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, zatímco na udělování koncesí na 
služby s přeshraničním významem se 
vztahují zásady Smlouvy, zejména zásada 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásady 
z nich vyplývající, jako je rovné zacházení, 
zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, 
proporcionalita a transparentnost. Existuje 
riziko právní nejistoty spojené s různým 
výkladem zásad Smlouvy vnitrostátními 
zákonodárci a velkými rozdíly mezi 
právními předpisy jednotlivých členských 
států. Toto riziko potvrzuje rozsáhlá 
judikatura Soudního dvora Evropské 
unie, která se však pouze částečně zabývá 
určitými aspekty zadávání koncesních 
smluv. Na úrovni celé Unie je proto ve 
všech členských státech nezbytná 

(2) Zadávání veřejných zakázek hraje 
hlavní úlohu ve strategii Evropa 2020 jako 
jeden z tržních nástrojů, jež se budou 
využívat k dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
při zajištění co nejúčinnějšího využívání 
veřejných prostředků. Udělování koncesí 
na stavební práce v současnosti podléhá 
základním pravidlům stanoveným ve 
směrnici 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, zatímco na udělování koncesí na 
služby s přeshraničním významem se 
vztahují zásady Smlouvy, zejména zásada 
volného pohybu zboží, svobody usazování 
a volného pohybu služeb, jakož i zásady 
z nich vyplývající, jako je rovné zacházení, 
zákaz diskriminace, vzájemné uznávání, 
proporcionalita a transparentnost.
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jednotná konkretizace zásad Smlouvy a 
z toho plynoucí eliminace rozdílů v jejich 
chápání v zájmu odstranění 
přetrvávajícího narušení vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Touto směrnicí by neměla být nijak 
dotčena svoboda členských států nebo 
orgánů veřejné správy rozhodovat o 
přímém zajištění staveb nebo služeb pro 
veřejnost či o pověření třetích osob tímto
zajištěním. Při sledování cílů veřejné 
politiky by členské státy nebo orgány 
veřejné správy měly mít možnost libovolně
stanovit charakteristiky služby, jež má být 
poskytována, včetně případných podmínek 
týkajících se kvality nebo ceny služeb.

(3) Touto směrnicí je uznáno a opětovně 
potvrzeno právo členských států určit, 
jaký způsob organizace stavebních prací 
či poskytování služeb, za něž nesou 
odpovědnost, považují za nejvhodnější. 
Touto směrnicí by neměla být nijak 
dotčena svoboda členských států nebo 
orgánů veřejné správy provádět stavební 
práce nebo poskytovat služby pro veřejnost 
či pověřit jejich zajištěním třetí osoby. Při 
sledování cílů veřejné politiky si členské 
státy a orgány veřejné správy ponechají 
právo stanovit a blíže určit charakteristiky 
služeb, jež mají být poskytovány, včetně 
případných podmínek týkajících se kvality 
nebo ceny služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Touto směrnicí by neměla být nijak 
dotčena svoboda členských států nebo 

(3) V souladu se zásadou subsidiarity, jež 
je součástí práva Unie, není touto směrnicí
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orgánů veřejné správy rozhodovat o 
přímém zajištění staveb nebo služeb pro 
veřejnost či o pověření třetích osob tímto 
zajištěním. Při sledování cílů veřejné 
politiky by členské státy nebo orgány 
veřejné správy měly mít možnost libovolně 
stanovit charakteristiky služby, jež má být 
poskytována, včetně případných podmínek 
týkajících se kvality nebo ceny služeb.

nijak dotčena svoboda členských států 
nebo orgánů veřejné správy rozhodovat o 
přímém zajištění staveb nebo služeb pro 
veřejnost či o pověření třetích osob tímto 
zajištěním. Týká se to zejména také služeb 
obecného zájmu nebo služeb obecného 
hospodářského zájmu ve smyslu 
článku 14 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, resp. článku 2 Protokolu (č. 26) o 
službách obecného zájmu. Při sledování 
cílů veřejné politiky je zaručeno právo 
členských států nebo orgánů veřejné 
správy libovolně stanovit charakteristiky 
služby, jež má být poskytována, včetně 
uvedení podrobností a případných 
podmínek týkajících se kvality nebo ceny 
služeb.

Or. de

Odůvodnění

Potvrzení toho, že směrnice nezasahuje do zásady svobodné organizace orgánů veřejné 
správy a že členským státům ani orgánům veřejné správy rozhodně nepředepisuje, zda má 
službu poskytovat stát nebo třetí osoba. Kromě toho je zdůrazněno, že se tato zásada týká 
zejména také citlivých oblastí poskytování služeb obecného, případně obecného 
hospodářského zájmu.

Pozměňovací návrh 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Touto směrnicí by neměla být nijak 
dotčena svoboda členských států nebo
orgánů veřejné správy rozhodovat o 
přímém zajištění staveb nebo služeb pro 
veřejnost či o pověření třetích osob tímto
zajištěním. Při sledování cílů veřejné 
politiky by členské státy nebo orgány 
veřejné správy měly mít možnost libovolně
stanovit charakteristiky služby, jež má být 
poskytována, včetně případných podmínek 

(3) Touto směrnicí je uznáno a opětovně 
potvrzeno právo členských států 
rozhodnout, jaký způsob správy 
stavebních prací či poskytování služeb, za 
něž nesou odpovědnost, považují za 
nejvhodnější. Touto směrnicí by neměla 
být nijak dotčena svoboda členských států 
a orgánů veřejné správy provádět stavební 
práce nebo přímo poskytovat služby pro 
veřejnost či pověřit jejich zajištěním třetí 
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týkajících se kvality nebo ceny služeb. osoby. Při sledování cílů veřejné politiky si
členské státy a orgány veřejné správy 
ponechají právo stanovit a blíže určit 
charakteristiky služeb, jež mají být 
poskytovány, včetně případných podmínek 
týkajících se kvality nebo ceny služeb, 
jakož i pracovních podmínek, za nichž 
jsou tyto služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Touto směrnicí by neměla být nijak 
dotčena svoboda členských států nebo 
orgánů veřejné správy rozhodovat o 
přímém zajištění staveb nebo služeb pro 
veřejnost či o pověření třetích osob tímto 
zajištěním. Při sledování cílů veřejné 
politiky by členské státy nebo orgány 
veřejné správy měly mít možnost libovolně 
stanovit charakteristiky služby, jež má být 
poskytována, včetně případných podmínek 
týkajících se kvality nebo ceny služeb.

(3) V souladu s článkem 4 Smlouvy o 
Evropské unii tato směrnice respektuje 
národní identitu, která spočívá 
v základních politických a ústavních 
systémech, včetně místní a regionální 
samosprávy. V souladu s článkem 14 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
protokolem č. 26 týkajícím se služeb 
veřejného zájmu by touto směrnicí neměla 
být nijak dotčena svoboda členských států 
nebo orgánů veřejné správy rozhodovat o 
přímém zajištění staveb nebo služeb pro 
veřejnost či o pověření třetích osob tímto 
zajištěním. Při sledování cílů veřejné 
politiky by členské státy nebo orgány 
veřejné správy včetně orgánů na nižší než 
státní úrovni měly mít možnost libovolně 
stanovit charakteristiky služby, jež má být 
poskytována, včetně případných podmínek 
týkajících se kvality nebo ceny služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Pier Antonio Panzeri



AM\916800CS.doc 15/168 PE496.581v03-00

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Touto směrnicí není dotčena svoboda 
orgánů veřejné správy při sledování cílů 
veřejné politiky na vnitrostátní úrovni 
libovolně stanovit rozsah služeb obecného 
hospodářského zájmu a charakteristiky 
služby, jež má být poskytována, včetně 
případných podmínek týkajících se kvality 
služby. Tato směrnice se nezabývá 
financováním služeb obecného 
hospodářského zájmu ani režimy podpor 
poskytovaných členskými státy, zejména 
v sociální oblasti, v souladu s pravidly 
Společenství týkajícími se hospodářské 
soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Touto směrnicí nejsou dotčeny 
pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání, včetně maximální délky 
pracovní doby a minimální doby 
odpočinku, minimální délky placené 
dovolené za kalendářní rok, minimální 
mzdy a ochrany zdraví, bezpečnosti a 
hygieny při práci, jež členské státy 
uplatňují v souladu s právem 
Společenství, ani vztahy mezi sociálními 
partnery, včetně práva vyjednávat a 
uzavírat kolektivní smlouvy, práva na 
stávku a protestní akce v kolektivním 
vyjednávání podle vnitrostátních právních 
předpisů a postupů, které jsou v souladu 
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s právem Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Členské státy mohou stanovit, že 
veřejní zadavatelé a zadavatelé založí 
udělení koncese mimo jiné na kritériu 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Toto 
kritérium může zahrnovat kromě ceny či 
nákladů také kvalitu, včetně technické 
úrovně, estetických a funkčních 
vlastností, přístupnosti, řešení pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí, sociálních vlastností 
a inovačního charakteru. Může rovněž 
odkazovat na poprodejní služby a 
technickou podporu, datum dodání a 
dodací lhůtu nebo lhůtu pro dokončení, 
organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
pracovníků přidělených na plnění 
předmětné koncese, jakož i na konkrétní 
postup výroby nebo provedení 
požadovaných stavebních prací, zajištění 
dodávek nebo poskytnutí služeb, pokud to 
neznamená diskriminaci hospodářských 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V případě koncesí, které překračují 
určitou hodnotu, je vhodné zajistit při 
zadávání těchto zakázek minimální 
koordinaci vnitrostátních postupů na 
základě zásad Smlouvy, aby bylo zaručeno 
otevření koncesí hospodářské soutěži a 
přiměřená právní jistota. Tato 
koordinační ustanovení by neměla jít nad 
rámec toho, co je nezbytné k dosažení výše 
uvedených cílů. Členské státy by však 
měly mít možnost tato ustanovení doplnit 
a dále rozvíjet, považují-li to za vhodné, 
zejména k lepšímu zajištění dodržování 
výše uvedených zásad.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Evelyne Gebhardt

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
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Pozměňovací návrh 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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, 

vypouští se
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v důsledku existence zvláštních či 
výlučných práv udělených členskými státy 
v souvislosti s dodávkami, poskytováním 
nebo provozováním sítí určených 
k poskytování dotčených služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Werner Kuhn

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 264
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Určitá ustanovení o koordinaci by 
měla být zavedena rovněž při udělování 

(5) V souladu s usneseními Evropského 
parlamentu ze dne 14. ledna 2004, 
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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.

10. března 2004 a 31. května 2006 by 
odvětví vodního hospodářství nemělo být 
liberalizováno, nýbrž modernizováno. 
Odvětví vodního hospodářství by tudíž 
nemělo být zahrnuto do oblasti působnosti 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Peter Simon

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.

(5) Určitá ustanovení o koordinaci by měla 
být zavedena rovněž při udělování koncesí 
na stavební práce a služby v odvětví 
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.

Or. de

Pozměňovací návrh 266
Françoise Castex
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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.

(5) Zvláštní ustanovení musí být zavedena 
rovněž při udělování koncesí na služby 
obecného hospodářského zájmu, jejichž 
cíle a konkrétní úkoly určují vnitrostátní 
orgány, které mohou svobodně zvolit 
způsob jejich řízení a mohou přiznat
zvláštní či výlučná práva v souvislosti s 
dodávkami, poskytováním nebo 
provozováním sítí určených k poskytování 
dotčených služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Odvětví vodního hospodářství by v 
souladu s usneseními Evropského 
parlamentu ze dne 14. ledna 2004, 
10. března 2004 a 31. května 2006 nemělo 
být liberalizováno, nýbrž modernizováno. 
Mělo by tudíž být vyňato z oblasti 
působnosti této směrnice. 

Or. de

Odůvodnění

Bezprostřední vůle Evropského parlamentu ve vztahu k odvětví vodního hospodářství je 
patrná z usnesení ze dne 14. ledna 2004, 10. března 2004 a 31. května 2006. Vyplývá z nich, 
že Evropský parlament v odvětví vodního hospodářství nevolí cestu liberalizace (jako např. v 
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odvětví energetiky, telekomunikací či poštovních služeb), nýbrž modernizace, při níž by 
ekonomické zásady měly být v souladu s kvalitativními a ekologickými normami a s nezbytnou 
účinností.

Pozměňovací návrh 268
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Odvětví vodního hospodářství by v 
souladu s usneseními Evropského 
parlamentu ze dne 14. ledna 2004, 
10. března 2004 a 31. května 2006 nemělo 
být liberalizováno, nýbrž modernizováno. 
Mělo by tudíž být vyňato z oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Evelyne Gebhardt

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 

(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 
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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.

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, zejména 
v oblasti námořních a vnitrozemských 
přístavů, jimiž stát nebo veřejný zadavatel 
či zadavatel stanoví pouze obecné 
podmínky užívání bez pořízení konkrétních 
stavebních prací nebo služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 

(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 či požadavky na 
schválení poskytování sociálních služeb, 
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 
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smlouvy o nájmu pozemků, jimiž stát nebo 
veřejný zadavatel či zadavatel stanoví 
pouze obecné podmínky užívání bez 
pořízení konkrétních stavebních prací nebo 
služeb.

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. de

Pozměňovací návrh 271
Pier Antonio Panzeri

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 vydané na 
omezenou dobu, 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
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Pozměňovací návrh 272
Barbara Weiler

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 určité 
dohody, jejichž předmětem je právo 
hospodářského subjektu využívat určité 
veřejné oblasti nebo zdroje, jako jsou 
nájemní smlouvy, jimiž stát nebo veřejný 
zadavatel či zadavatel stanoví pouze 
obecné podmínky užívání bez pořízení 
konkrétních stavebních prací nebo služeb. 
Nájemní smlouvy (např. také smlouvy o 
nájmu pozemků) obsahují jako obecná 
ustanovení předpisy upravující převzetí 
majetku nájemcem, zamýšlené použití 
majetku (např. popis majetku, ustanovení 
o přípustném použití majetku, ustanovení 
o optimálním použití majetku jako např. 
výkonnostní ukazatele nebo normy v 
oblasti životního prostředí), závazky 
pronajímatele a nájemce týkající se 
údržby majetku, dobu trvání nájmu 
a vrácení majetku pronajímateli, nájemné 
a další náklady hrazené nájemcem (také 
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např. smluvní pokuty).

Or. de

Pozměňovací návrh 273
Heide Rühle

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, jejichž 
prostřednictvím jeden nebo více veřejných 
zadavatelů nebo zadavatelů (dále jen 
„zadavatelé“) svěří provedení stavebních 
prací nebo řízení služeb, za něž nese 
odpovědnost, jednomu nebo více 
hospodářským subjektům, přičemž
protiplnění za toto svěření spočívá buď
výhradně v právu provádět a řídit stavební 
práce či poskytovat služby, které jsou 
předmětem smlouvy, nebo v tomto právu 
společně s platbou. Na provedení těchto
stavebních prací nebo poskytování služeb 
se vztahují zvláštní závazné povinnosti, 
které stanoví zadavatel a které jsou právně 
vymahatelné. Za koncese by se naopak 
neměly považovat některé akty státu, 
například povolení, průkazy nebo licence, 
jejichž prostřednictvím stát nebo orgán 
veřejné správy stanoví podmínky pro 
vykonávání ekonomické činnosti. Totéž 
platí pro určité dohody, jejichž předmětem 
je nárok na poskytování sociálních služeb 
nebo právo uzavírat smlouvy, jejichž 
prostřednictvím stát nebo veřejný
zadavatel či zadavatel udělí 
hospodářskému subjektu právo využívat 
určité veřejné oblasti nebo zdroje, jako jsou 
smlouvy o nájmu či pronájmu jednotlivých
pozemků, zejména v oblasti námořních 
nebo vnitrozemských přístavů, nebo 
omezení vlastnických práv třetích osob,
jimiž stát nebo veřejný zadavatel či 
zadavatel zpravidla stanoví pouze obecné 
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podmínky užívání, aniž by se orgán 
veřejné správy stal příjemcem konkrétních 
stavebních prací nebo služeb 
poskytovaných smluvním partnerem.

Or. en

Odůvodnění

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Pozměňovací návrh 274
Herbert Dorfmann

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 

(6) Koncese pro účely této směrnice 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 ve 
smyslu této směrnice by se naopak neměly 
považovat některé akty státu, například 
zmocnění, povolení nebo licence, a to i 
v případě, že podobné akty jsou 
v některých členských státech označovány 
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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.

za licence, jejichž prostřednictvím stát 
nebo orgán veřejné správy stanoví 
podmínky pro vykonávání ekonomické 
činnosti, nebo povolují hospodářskému 
subjektu provádět stavby nebo vykonávat 
hospodářské činnosti, a to i v podobě
služeb. 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

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyhnout se jakékoli možné nejednoznačnosti týkající se 
skutečnosti, že směrnice se netýká jakéhokoli aktu nebo správního opatření, byť se nazývá 
koncesí, ale jen konkrétního právního nástroje „koncesní smlouvy“. Proto je velmi důležité, 
aby bylo jasně uvedeno, že takové případy jsou mimo oblast působnosti návrhu směrnice, 
přestože se ve vnitrostátním právním řádu členského státu hovoří o koncesi.

Pozměňovací návrh 275
Wim van de Camp

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 

(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 
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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.

neměly považovat některé akty státu, 
například povolení nebo licence, jejichž 
prostřednictvím stát nebo orgán veřejné 
správy stanoví podmínky pro vykonávání 
ekonomické činnosti. Stejně tak by se za 
koncese neměly považovat dohody, jejichž 
předmětem je právo hospodářského 
subjektu využívat určité veřejné oblasti 
nebo zdroje, jako jsou smlouvy o nájmu 
veřejných oblastí a soukromých pozemků, 
jimiž stát nebo veřejný zadavatel či 
zadavatel stanoví pouze obecné podmínky 
užívání a/nebo zvláštní závazné a právně 
vymahatelné povinnosti, které se týkají 
využívání pozemků, bez pořízení 
konkrétních stavebních prací nebo služeb.
V rámci smluv o nájmu veřejných oblastí 
a soukromých pozemků se za podmínky a 
povinnosti, jejichž jediným cílem je 
regulovat využívání pozemků, považuje 
následující: způsob, jakým mají být 
veřejné oblasti či zdroje využívány (např. 
popis a dovolené využití, povinnosti, 
jejichž cílem je optimalizace využití, 
například měřítka výkonnosti nebo 
environmentální normy), povinnosti 
smluvních stran, pokud jde o údržbu 
veřejných oblastí či zdrojů, cena nebo 
nájem a doprovodné poplatky účtované 
nájemcům (včetně sankcí za porušení 
smlouvy).

Or. en

Odůvodnění

Záměr Komise vyjmout z oblasti působnosti směrnice smlouvy o nájmu pozemků by měl být 
konkrétnější, aby se zajistila větší právní jistota a rovné podmínky pro všechny smluvní 
strany. Dvěma nejčastějšími nástroji smluvního zajištění pozemků jsou smlouvy o nájmu 
veřejných oblastí a soukromých pozemků. Přestože mohou stanovit obecné podmínky užívání 
nebo zvláštní závazné a právně vymahatelné podmínky, nelze je ve smyslu této směrnice 
považovat za koncese, neboť jimi nejsou pořizovány stavební práce ani služby.

Pozměňovací návrh 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen
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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 či požadavky na 
schválení poskytování sociálních služeb, 
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 nebo nájemní 
smlouvy, jimiž stát nebo veřejný zadavatel 
či zadavatel stanoví pouze obecné 
podmínky užívání bez pořízení konkrétních 
stavebních prací nebo služeb. Nájemní 
smlouvy a smlouvy o nájmu pozemků 
obsahují jako obecná ustanovení předpisy 
upravující převzetí majetku nájemcem, 
zamýšlené použití majetku (např. popis 
majetku, ustanovení o přípustném použití 
majetku, ustanovení o optimálním použití 
majetku jako např. výkonnostní ukazatele 
nebo normy v oblasti životního prostředí), 
závazky pronajímatele a nájemce týkající 
se údržby majetku, dobu trvání nájmu 
a vrácení majetku pronajímateli, nájemné 
a další náklady hrazené nájemcem včetně 
smluvních pokut.

Or. de
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Odůvodnění

Výraz „pouze obecné podmínky“ musí být v zájmu právní jistoty definován. Je k tomu třeba 
využít definici Evropského soudního dvora ve věci 241/83 a konkretizovat ji.

Pozměňovací návrh 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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 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. Dále to platí rovněž pro dohody, 
které poskytují všeobecný a 
nediskriminující přístup na trh – bez 
omezení nebo stanovování kvót – všem 
hospodářským subjektům, které splňují 
zákonem předem stanovené podmínky. Za 
koncese se nepovažují ani smlouvy 
v oblasti městského rozvoje.
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Or. de

Odůvodnění

Jde o vyjasnění pojmu koncese. Stávající formulace, která se výslovně vztahuje pouze na 
povolení, licence a určité dohody týkající se využívání veřejných oblastí nebo zdrojů, není 
dostatečně jednoznačná, aby vylučovala z oblasti působnosti směrnice veškeré postupy, které 
nekončí výhradním rozhodnutím o výběru ze strany veřejného zadavatele.

Pozměňovací návrh 278
Françoise Castex

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 mohou být 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. 
Koncesemi může být rovněž přenesení
řízení služeb, zejména služeb obecného 
hospodářského zájmu, na dobu určitou 
v souvislosti s konkrétní činností a na 
určitém území. Nejde tedy ani o veřejné 
nákupy, ani o pořízení, ani o veřejné 
zakázky. 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 
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pouze obecné podmínky užívání bez 
pořízení konkrétních stavebních prací nebo 
služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Marc Tarabella

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 akty státu, například povolení 
nebo licence, pravomoci nebo podobné 
akty, 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. fr

Odůvodnění

Formulace použitá pro vymezení termínu „koncese“ navrhovaná v šestém bodě odůvodnění 
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by mohla vyvolávat určitou nejistotu. K nápravě tohoto problému by bylo možno přidat do 
seznamu konkrétních výjimek „pravomoci nebo podobné akty“. Termín „některé“ je 
nadbytečný a může být vypuštěn.

Pozměňovací návrh 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 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. Za koncese na služby se 
nepovažují pouhá povolení nebo právo 
k užívání veřejných statků a veřejných 
oblastí.

Or. de
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Odůvodnění

Skutková podstata povolení a udělení práva užívat veřejné oblasti a statky nepředstavují 
zadání veřejné zakázky na trhu. Proto by mělo být přijato objasnění, že tyto skutkové stavy 
nelze hodnotit jako koncese na služby, a tudíž nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 281
Cornelis de Jong

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. Stejně tak by se za 
koncese neměly považovat dohody, jejichž 
předmětem je právo hospodářského 
subjektu využívat určité veřejné oblasti 
nebo zdroje, jako jsou smlouvy o nájmu 
veřejných oblastí a soukromých pozemků, 
jimiž stát nebo veřejný zadavatel či 
zadavatel pouze stanoví obecné podmínky 
užívání a/nebo zvláštní závazné a právně 
vymahatelné povinnosti, které se týkají 
využívání pozemků, bez pořízení 
konkrétních stavebních prací nebo služeb.
V rámci smluv o nájmu veřejných a 
soukromých pozemků se za podmínky a 
povinnosti, jejichž jediným cílem je 
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regulovat využívání pozemků, považuje 
následující: podmínky nabytí nájemcem, 
způsob, jakým mají být veřejné oblasti či 
zdroje využívány (např. popis a dovolené 
využití, povinnosti, jejichž cílem je 
optimalizace využití, například měřítka 
výkonnosti nebo environmentální normy), 
povinnosti smluvních stran, pokud jde o 
údržbu veřejných oblastí či zdrojů, doba 
platnosti smlouvy a podmínky, za nichž se 
nájemce může vzdát držení, cena nebo 
nájem a doprovodné poplatky účtované 
nájemcům (včetně sankcí za porušení 
smlouvy).

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

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 

(7) 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 za běžných provozních podmínek. 
Uplatňování zvláštních pravidel, která 
upravují udělování koncesí, by nebylo 
opodstatněné, pokud by veřejný zadavatel 
nebo zadavatel zprostil zhotovitele 
břemene možných ztrát. Za koncese by se 
však 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 
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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.

stavebním díle či na jejich dostupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

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 

(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 
obecně 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. Pokud 
jde dále o koncese na služby obecného 
zájmu, znamená přenesení řízení, které je 
pro ně typické, pro koncesionáře přísné 
uplatňování zvláštního úkolu, který je jim 
svěřen, zejména hodnot jasně stanovených 
v protokolu č. 26 připojeném k SEU a 
SFEU: vysoké úrovně kvality, bezpečnosti 
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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.

a dostupnosti, rovného zacházení a
podpory univerzálního přístupu a práv 
uživatelů. 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

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 

(7) 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 za běžných provozních podmínek. 
Uplatňování zvláštních pravidel, která 
upravují udělování koncesí, by nebylo 
opodstatněné, pokud by veřejný zadavatel 
nebo zadavatel zprostil zhotovitele 
břemene možných ztrát. Za koncese by se 
však měla považovat určitá ujednání, která 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud odvětvové nařízení zaručuje 
koncesionáři dosažení bezztrátovosti, 
pokud jde o investice a náklady vzniklé při 
plnění smlouvy, neměla by se tato smlouva 
považovat za koncesi ve smyslu této 
směrnice.

(8) Pokud odvětvové nařízení zaručuje 
koncesionáři dosažení bezztrátovosti, 
pokud jde o investice a náklady vzniklé při 
plnění smlouvy, neměla by se tato smlouva 
považovat za koncesi ve smyslu této 
směrnice. Od toho je však třeba odlišovat 
případ, kdy je operační riziko na 
některých trzích sníženo předem. Tato 
okolnost nebrání chápat takový případ 
jako koncesi (srov. judikaturu Evropského 
soudního dvora ve věci WAZV Gotha (C-
206/08)).

Or. de
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Odůvodnění

Ve shodě s judikaturou Evropského soudního dvora ve věci WAZV Gotha (C-206/08) není 
přiměřené požadovat od orgánu udělujícího koncesi, aby zařídil ostřejší hospodářskou soutěž 
a vyšší ekonomické riziko, než jaké existují v dotčeném odvětví na základě předpisů, jež pro 
něj platí.

Pozměňovací návrh 286
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud odvětvové nařízení zaručuje 
koncesionáři dosažení bezztrátovosti, 
pokud jde o investice a náklady vzniklé při 
plnění smlouvy, neměla by se tato smlouva 
považovat za koncesi ve smyslu této 
směrnice.

(8) Pokud odvětvové nařízení zaručuje 
koncesionáři dosažení bezztrátovosti, 
pokud jde o investice a náklady vzniklé při 
plnění smlouvy, neměla by se tato smlouva 
považovat za koncesi ve smyslu této 
směrnice. To je však třeba odlišit od 
případů, kdy je operační riziko pro určité 
trhy již od počátku omezené, ale toto 
omezené riziko je v plném rozsahu 
přeneseno na koncesionáře, a takovéto 
podmínky tudíž nevylučují možnost 
považovat v tomto případě danou smlouvu 
za koncesi.

Or. en

(viz rozsudek ESD ve věci C-206/08)

Pozměňovací návrh 287
Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud odvětvové nařízení zaručuje 
koncesionáři dosažení bezztrátovosti, 
pokud jde o investice a náklady vzniklé při 
plnění smlouvy, neměla by se tato smlouva 

(8) Pokud odvětvové nařízení zaručuje 
koncesionáři dosažení bezztrátovosti, 
pokud jde o investice a náklady vzniklé při 
plnění smlouvy v objemu vyšším než 50 % 
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považovat za koncesi ve smyslu této 
směrnice.

její částky, neměla by se tato smlouva 
považovat za koncesi ve smyslu této 
směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Operační riziko musí vycházet 
z faktorů, na něž nemá žádná ze stran 
vliv, a tudíž nemůže být výsledkem 
nesprávného plnění smlouvy kteroukoli ze 
smluvních stran. Operační riziko může 
spočívat buď v riziku spojeném 
s poptávkou, nebo v riziku spojeném 
s dostupností, nebo v riziku spojeném 
s poptávkou i dostupností současně. 
Riziko spojené s poptávkou je třeba 
chápat jako riziko související se skutečnou 
poptávkou po službách, které jsou 
předmětem smlouvy. Rizikem spojeným 
s dostupností je míněno riziko související 
s dodávkami stavebních prací nebo služeb, 
které jsou předmětem smlouvy, zejména 
riziko, že poskytování služeb nebude 
odpovídat poptávce, a riziko spojené 
s odpovědností za újmu či škodu 
způsobenou nedostatečností stavebních 
prací či služeb. Toto riziko neodpovídající 
nabídky nebo riziko související 
s odpovědností může být důsledkem 
rozhodnutí koncesionáře, pokud jde o 
kapitálové investice a jiné investice 
nezbytné k plnění koncese, a může 
následně znamenat riziko, že 
neodpovídající nabídka nebo 
nedostatečnost stavebních prací a služeb 
nepříznivě ovlivní schopnost koncesionáře 
dosáhnout v době platnosti koncesní 
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smlouvy návratnosti investic.

Or. en

Odůvodnění

Definice a význam pojmu „riziko spojené s dostupností“ v čl. 2 odst. 2 nejsou příliš jasné. 
Tento navrhovaný nový bod odůvodnění představuje pokus propojit je s rozhodnutími 
koncesionáře ohledně jeho investic při plnění koncese (viz bod odůvodnění 19a (nový)).

Pozměňovací návrh 289
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Operační riziko musí vycházet 
z faktorů, na něž nemá žádná ze stran 
vliv, a tudíž nemůže být výsledkem 
nesprávného plnění smlouvy kteroukoli ze 
smluvních stran. Operační riziko může 
spočívat buď v riziku spojeném 
s poptávkou, nebo v riziku spojeném 
s dostupností, nebo v riziku spojeném 
s poptávkou i dostupností současně. 
Riziko spojené s poptávkou je třeba 
chápat jako riziko související se skutečnou 
poptávkou po stavebních pracích či 
službách, které jsou předmětem smlouvy. 
Rizikem spojeným s dostupností je míněno 
riziko související s dodávkami stavebních 
prací nebo služeb, které jsou předmětem 
smlouvy, zejména riziko, že poskytování 
služeb nebude odpovídat poptávce, a 
riziko spojené s odpovědností za újmu či 
škodu způsobenou nedostatečností 
stavebních prací či služeb. Aby byla 
smlouva považována za koncesi, stačí, aby 
dodavatel převzal veškeré operační riziko, 
jemuž je vystaven veřejný zadavatel, nebo 
alespoň jeho významnou část, a to i 
v případě, že je toto riziko již od počátku 
velmi omezené v důsledku podrobných 
pravidel stanovených právními předpisy, 
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jimiž se daná služba řídí.

Or. en

Odůvodnění

Definice pojmu „operační riziko“ by měla vycházet z rizika spojeného s poptávkou a 
dostupností, aby se zabránilo tomu, že bude příliš obecná. Znění by navíc mělo zohlednit 
rozsudky ESD ve věci C-206/08 („Eurawasser“) a ve věci C-274/09 („Stadler“).

Pozměňovací návrh 290
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro vymezení oblasti působnosti této 
směrnice je nejdůležitější pojem zvláštních 
či výlučných práv, jelikož na subjekty, 
které nejsou zadavateli podle čl. 4 odst. 1 
bodu 1 ani veřejnými podniky se její
ustanovení vztahují pouze v míře, v jaké 
vykonávají jednu z činností, které jsou do 
její působnosti zahrnuty na základě těchto 
práv. Je proto vhodné objasnit, že pro 
účely této směrnice práva, která byla 
udělena pomocí postupu, jenž je založen 
na objektivních kritériích, zejména podle 
právních předpisů Unie, a u něhož byla 
zajištěna náležitá publicita, nepředstavují 
zvláštní nebo výlučná práva. Tyto právní 
předpisy by měly zahrnovat směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES 
ze dne 22. června 1998 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem, směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 
o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 
15. prosince 1997 o společných pravidlech 
pro rozvoj vnitřního trhu poštovních 
služeb Společenství a zvyšování kvality 
služby, směrnici Evropského parlamentu 

(9) Pro vymezení oblasti působnosti této 
směrnice je nejdůležitější pojem zvláštních 
či výlučných práv, jelikož na subjekty, 
které nejsou zadavateli podle čl. 4 odst. 1 
bodu 1 ani veřejnými podniky se tato
ustanovení vztahují pouze v míře, v jaké 
vykonávají jednu z činností, které jsou do 
její působnosti zahrnuty na základě těchto 
práv.
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a Rady 94/22/ES ze dne 20. května 1994 
o podmínkách udělování a užívání 
povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě 
uhlovodíků a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze 
dne 23. října 2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 1191/69 a č. 1107/709. Stále 
rozmanitější formy veřejných opatření 
vyžadují, aby byl jednoznačněji vymezen 
pojem samotné zakázky. Pravidla Unie 
týkající se koncesí se vztahují na pořízení 
staveb nebo služeb za protiplnění 
spočívající v užívání těchto staveb nebo 
služeb. Výraz pořízení je nutno chápat 
široce ve smyslu dosažení přínosů 
dotyčných staveb nebo služeb, jež ne ve 
všech případech vyžaduje převod 
vlastnictví na veřejné zadavatele nebo 
zadavatele. Do oblasti působnosti této 
směrnice obvykle nespadá pouhé 
financování činnosti, jež je často spojeno 
s povinností vrátit obdržené částky, 
nejsou-li použity k zamýšlenému účelu.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro vymezení oblasti působnosti této 
směrnice je nejdůležitější pojem zvláštních 
či výlučných práv, jelikož na subjekty, 
které nejsou zadavateli podle čl. 4 odst. 1 
bodu 1 ani veřejnými podniky se její 
ustanovení vztahují pouze v míře, v jaké 
vykonávají jednu z činností, které jsou do 
její působnosti zahrnuty na základě těchto 
práv. Je proto vhodné objasnit, že pro účely 
této směrnice práva, která byla udělena 

(9) Pro vymezení oblasti působnosti této 
směrnice je nejdůležitější pojem zvláštních 
či výlučných práv, jelikož na subjekty, 
které nejsou zadavateli podle čl. 4 odst. 1 
bodu 1 ani veřejnými podniky se její 
ustanovení vztahují pouze v míře, v jaké 
vykonávají jednu z činností, které jsou do 
její působnosti zahrnuty na základě těchto 
práv. Je proto vhodné objasnit, že pro účely 
této směrnice práva, která byla udělena 
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pomocí postupu, jenž je založen na 
objektivních kritériích, zejména podle 
právních předpisů Unie, a u něhož byla 
zajištěna náležitá publicita, nepředstavují 
zvláštní nebo výlučná práva. Tyto právní 
předpisy by měly zahrnovat směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES 
ze dne 22. června 1998 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem5 , směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 
o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou6, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 
15. prosince 1997 o společných pravidlech 
pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb 
Společenství a zvyšování kvality služby7, 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/22/ES ze dne 20. května 1994 
o podmínkách udělování a užívání 
povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě 
uhlovodíků8 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze 
dne 23. října 2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č. 1107/709. Stále rozmanitější formy 
veřejných opatření vyžadují, aby byl 
jednoznačněji vymezen pojem samotné 
zakázky. Pravidla Unie týkající se koncesí 
se vztahují na pořízení staveb nebo služeb 
za protiplnění spočívající v užívání těchto 
staveb nebo služeb. Výraz pořízení je 
nutno chápat široce ve smyslu dosažení 
přínosů dotyčných staveb nebo služeb, jež 
ne ve všech případech vyžaduje převod 
vlastnictví na veřejné zadavatele nebo 
zadavatele. Do oblasti působnosti této 
směrnice obvykle nespadá pouhé 
financování činnosti, jež je často spojeno s 
povinností vrátit obdržené částky, nejsou-
li použity k zamýšlenému účelu.

pomocí postupu, jenž je založen na 
objektivních kritériích, zejména podle 
právních předpisů Unie, a u něhož byla 
zajištěna náležitá publicita, nepředstavují 
zvláštní nebo výlučná práva. Tyto právní 
předpisy by měly zahrnovat směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES 
ze dne 22. června 1998 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem, směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 
o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 
15. prosince 1997 o společných pravidlech 
pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb 
Společenství a zvyšování kvality služby, 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/22/ES ze dne 20. května 1994 
o podmínkách udělování a užívání 
povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě 
uhlovodíků a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze 
dne 23. října 2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č. 1107/70. Stále rozmanitější formy 
veřejných opatření vyžadují, aby byl 
jednoznačněji vymezen pojem samotné 
zakázky. Pravidla Unie týkající se koncesí 
se vztahují na pořízení staveb nebo služeb 
nebo na přenesení řízení na dobu určitou 
na konkrétní činnost a na stanoveném 
území za protiplnění spočívající v užívání 
těchto staveb nebo služeb na vlastní riziko.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 292
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro vymezení oblasti působnosti této 
směrnice je nejdůležitější pojem zvláštních 
či výlučných práv, jelikož na subjekty, 
které nejsou zadavateli podle čl. 4 odst. 1 
bodu 1 ani veřejnými podniky se její 
ustanovení vztahují pouze v míře, v jaké 
vykonávají jednu z činností, které jsou do 
její působnosti zahrnuty na základě těchto 
práv. Je proto vhodné objasnit, že pro účely 
této směrnice práva, která byla udělena 
pomocí postupu, jenž je založen na 
objektivních kritériích, zejména podle 
právních předpisů Unie, a u něhož byla 
zajištěna náležitá publicita, nepředstavují 
zvláštní nebo výlučná práva. Tyto právní 
předpisy by měly zahrnovat směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES 
ze dne 22. června 1998 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem, směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 
o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 
15. prosince 1997 o společných pravidlech 
pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb 
Společenství a zvyšování kvality služby, 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/22/ES ze dne 20. května 1994 
o podmínkách udělování a užívání 
povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě 
uhlovodíků a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze 
dne 23. října 2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č. 1107/70. Stále rozmanitější formy 
veřejných opatření vyžadují, aby byl 
jednoznačněji vymezen pojem samotné 
zakázky. Pravidla Unie týkající se koncesí 

(9) Pro vymezení oblasti působnosti této 
směrnice je nejdůležitější pojem zvláštních 
či výlučných práv, jelikož na subjekty, 
které nejsou zadavateli podle čl. 4 odst. 1 
bodu 1 ani veřejnými podniky se její 
ustanovení vztahují pouze v míře, v jaké 
vykonávají jednu z činností, které jsou do 
její působnosti zahrnuty na základě těchto 
práv. Je proto vhodné objasnit, že pro účely 
této směrnice práva, která byla udělena 
pomocí postupu, jenž je založen na 
objektivních kritériích, zejména podle 
právních předpisů Unie, a u něhož byla 
zajištěna náležitá publicita, nepředstavují 
zvláštní nebo výlučná práva. Tyto právní 
předpisy by měly zahrnovat směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES 
ze dne 22. června 1998 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem, směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 
o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 
15. prosince 1997 o společných pravidlech 
pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb 
Společenství a zvyšování kvality služby, 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/22/ES ze dne 20. května 1994 
o podmínkách udělování a užívání 
povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě 
uhlovodíků a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze 
dne 23. října 2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č. 1107/70; jakékoli vnitrostátní právní 
předpisy členského státu, které dodržují 
zásady rovného zacházení, 
transparentnosti, proporcionality a 
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se vztahují na pořízení staveb nebo služeb 
za protiplnění spočívající v užívání těchto 
staveb nebo služeb. Výraz pořízení je 
nutno chápat široce ve smyslu dosažení 
přínosů dotyčných staveb nebo služeb, jež 
ne ve všech případech vyžaduje převod 
vlastnictví na veřejné zadavatele nebo 
zadavatele. Do oblasti působnosti této 
směrnice obvykle nespadá pouhé 
financování činnosti, jež je často spojeno 
s povinností vrátit obdržené částky, nejsou-
li použity k zamýšlenému účelu.

vzájemného uznávání, které jsou 
zakotveny ve Smlouvě. Stále rozmanitější 
formy veřejných opatření vyžadují, aby byl 
jednoznačněji vymezen pojem samotné 
zakázky. Pravidla Unie týkající se koncesí 
se vztahují na pořízení staveb nebo služeb 
za protiplnění spočívající v užívání těchto 
staveb nebo služeb. Výraz pořízení je 
nutno chápat široce ve smyslu dosažení 
přínosů dotyčných staveb nebo služeb, jež 
ne ve všech případech vyžaduje převod 
vlastnictví na veřejné zadavatele nebo
zadavatele. Do oblasti působnosti této 
směrnice obvykle nespadá pouhé 
financování činnosti, jež je často spojeno 
s povinností vrátit obdržené částky, nejsou-
li použity k zamýšlenému účelu.

Or. it

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je opětovně uvést bez jakékoli nejednoznačnosti základní 
myšlenku, která se objevuje již ve směrnici 2004/17 o zadávání zakázek ve zvláštních 
odvětvích, podle níž „práva přiznaná členským státem v jakékoli formě, včetně koncesí,
omezenému počtu podniků na základě objektivních, přiměřených a nediskriminačních kritérií, 
která umožňují každému zájemci, který je splňuje, využívat těchto práv, by neměla být 
považována za výlučná či zvláštní práva“.

Pozměňovací návrh 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ukázalo se rovněž, že je nutné 
objasnit, co by se mělo rozumět jednou 
zakázkou s tím, že s ohledem na prahové 
hodnoty stanovené ve směrnici je třeba 
vzít v úvahu souhrnnou hodnotu všech 
koncesí udělených za účelem této zakázky 
a že je nezbytné zveřejnit celou zakázku, 
případně rozdělenou na části. Existenci 
jediného projektu může naznačovat 

vypouští se
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například celkové předchozí plánování a 
vypracování veřejným zadavatelem a 
skutečnost, že různé pořízené prvky plní 
jednu hospodářskou a technickou funkci 
nebo jsou jinak logicky propojené.

Or. de

Odůvodnění

Pojem „projekt“, který je zde použit, je příliš vágní Přesné určení hodnoty koncese tento 
problém neodstraňuje, neboť v praxi často nakonec nelze jednoznačně vyjasnit, které činnosti 
jsou ještě zahrnuty. Vzniká tak riziko, že používání pojmu „projekt“ povede zpravidla ke 
stanovení příliš vysoké hodnoty koncese.

Pozměňovací návrh 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ukázalo se rovněž, že je nutné 
objasnit, co by se mělo rozumět jednou 
zakázkou s tím, že s ohledem na prahové 
hodnoty stanovené ve směrnici je třeba 
vzít v úvahu souhrnnou hodnotu všech 
koncesí udělených za účelem této zakázky 
a že je nezbytné zveřejnit celou zakázku, 
případně rozdělenou na části. Existenci 
jediného projektu může naznačovat 
například celkové předchozí plánování a 
vypracování veřejným zadavatelem a 
skutečnost, že různé pořízené prvky plní 
jednu hospodářskou a technickou funkci 
nebo jsou jinak logicky propojené.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění tohoto bodu odůvodnění v důsledku vypuštění pojmu „jediný projekt“ v čl. 6 
odst. 2, protože slučování zakázek působí problémy.
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Pozměňovací návrh 295
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ukázalo se rovněž, že je nutné 
objasnit, co by se mělo rozumět jednou 
zakázkou s tím, že s ohledem na prahové 
hodnoty stanovené ve směrnici je třeba 
vzít v úvahu souhrnnou hodnotu všech 
koncesí udělených za účelem této zakázky 
a že je nezbytné zveřejnit celou zakázku, 
případně rozdělenou na části. Pojem 
jedna zakázka zahrnuje veškeré dodávky, 
stavební práce a služby potřebné pro 
provedení konkrétního projektu. Existenci 
jediného projektu může naznačovat 
například celkové předchozí plánování a 
vypracování veřejným zadavatelem a 
skutečnost, že různé pořízené prvky plní 
jednu hospodářskou a technickou funkci 
nebo jsou jinak logicky propojené.

(10) Tato směrnice by se měla vztahovat 
pouze na koncesní smlouvy, jejichž 
hodnota překročí určitou prahovou 
hodnotu. Je tudíž zapotřebí vymezit 
metodiku výpočtu odhadované hodnoty
koncese, a tato metoda by měla být 
totožná pro koncese na stavební práce i na 
služby, neboť většina smluv je smíšená.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ukázalo se rovněž, že je nutné 
objasnit, co by se mělo rozumět jednou 
zakázkou s tím, že s ohledem na prahové 
hodnoty stanovené ve směrnici je třeba 
vzít v úvahu souhrnnou hodnotu všech 
koncesí udělených za účelem této zakázky 
a že je nezbytné zveřejnit celou zakázku, 
případně rozdělenou na části. Pojem 
jedna zakázka zahrnuje veškeré dodávky, 
stavební práce a služby potřebné pro 

(10) Při výpočtu odhadované hodnoty 
koncese vezmou veřejní zadavatelé a 
zadavatelé v úvahu celkovou hodnotu 
koncesí, které jsou z hlediska možného 
koncesionáře součástí jednoho projektu.
Existenci jediného projektu může 
naznačovat skutečnost, že různé prvky plní 
jednu hospodářskou a technickou funkci, 
vyžadují podobné druhy investic ze strany 
koncesionáře a vyžadují koncesi 
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provedení konkrétního projektu. Existenci 
jediného projektu může naznačovat 
například celkové předchozí plánování a 
vypracování veřejným zadavatelem a
skutečnost, že různé pořízené prvky plní 
jednu hospodářskou a technickou funkci 
nebo jsou jinak logicky propojené.

s podobným datem zahájení a dobou 
platnosti.

Or. en

Odůvodnění

Znění bodu odůvodnění 10 bylo přepracováno tak, aby lépe odráželo zvláštní charakter 
koncesí. Zejména je třeba, aby bylo relevantnější z hlediska koncesionáře. To zahrnuje rovněž 
objasnění koncepce „jediného projektu“, původně nastíněné v článku 6. Jediný celkový 
projekt z hlediska veřejného orgánu může zahrnovat různé druhy koncesí pro různé účastníky 
trhu a lze jej odůvodněně zadat jako více oddělených koncesí.

Pozměňovací návrh 297
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) K zajištění skutečného otevření trhu 
a náležité rovnováhy při uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb je nezbytné, aby byly 
dotčené subjekty určeny na jiném základě, 
než je jejich právní postavení. Je proto 
třeba zajistit, aby nebylo dotčeno rovné 
zacházení se zadavateli působícími ve 
veřejném sektoru a zadavateli působícími 
v soukromém sektoru. V souladu 
s článkem 345 Smlouvy je třeba rovněž 
zajistit, aby nebyla dotčena pravidla 
týkající se úpravy vlastnictví uplatňovaná 
v členských státech.

(11) Subjekty, na něž se vztahuje tato 
směrnice, by měly být určeny na jiném 
základě, než je jejich právní postavení. Je 
proto třeba zajistit, aby nebylo dotčeno 
rovné zacházení se zadavateli působícími 
ve veřejném sektoru a zadavateli 
působícími v soukromém sektoru. V 
souladu s článkem 345 Smlouvy je třeba 
rovněž zajistit, aby nebyla dotčena pravidla 
týkající se úpravy vlastnictví uplatňovaná 
v členských státech.

Or. en



AM\916800CS.doc 51/168 PE496.581v03-00

CS

Pozměňovací návrh 298
Peter Simon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) K zajištění skutečného otevření trhu a 
náležité rovnováhy při uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb je nezbytné, aby byly 
dotčené subjekty určeny na jiném základě, 
než je jejich právní postavení. Je proto 
třeba zajistit, aby nebylo dotčeno rovné 
zacházení se zadavateli působícími ve 
veřejném sektoru a zadavateli působícími 
v soukromém sektoru. V souladu s 
článkem 345 Smlouvy je třeba rovněž 
zajistit, aby nebyla dotčena pravidla 
týkající se úpravy vlastnictví uplatňovaná 
v členských státech.

(11) K zajištění skutečného otevření trhu 
a náležité rovnováhy při uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí v odvětví 
energetiky, dopravy a poštovních služeb je 
nezbytné, aby byly dotčené subjekty 
určeny na jiném základě, než je jejich 
právní postavení. Je proto třeba zajistit, aby 
nebylo dotčeno rovné zacházení se 
zadavateli působícími ve veřejném sektoru 
a zadavateli působícími v soukromém 
sektoru. V souladu s článkem 345 Smlouvy 
je třeba rovněž zajistit, aby nebyla dotčena 
pravidla týkající se úpravy vlastnictví 
uplatňovaná v členských státech.

Or. de

Pozměňovací návrh 299
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) K zajištění skutečného otevření trhu 
a náležité rovnováhy při uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb je nezbytné, aby byly 
dotčené subjekty určeny na jiném základě, 
než je jejich právní postavení. Je proto 
třeba zajistit, aby nebylo dotčeno rovné 
zacházení se zadavateli působícími ve 
veřejném sektoru a zadavateli působícími 
v soukromém sektoru. V souladu 
s článkem 345 Smlouvy je třeba rovněž 

(11) K zajištění skutečného otevření trhu 
a náležité rovnováhy při uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb je nezbytné, aby byly 
dotčené subjekty jasně určeny s ohledem 
na zvláštní úkoly stanovené veřejnými
orgány. V souladu s článkem 345 Smlouvy 
je třeba rovněž zajistit, aby nebyla dotčena 
pravidla týkající se úpravy vlastnictví 
uplatňovaná v členských státech.
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zajistit, aby nebyla dotčena pravidla 
týkající se úpravy vlastnictví uplatňovaná v 
členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) K zajištění skutečného otevření trhu 
a náležité rovnováhy při uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb je nezbytné, aby byly 
dotčené subjekty určeny na jiném základě, 
než je jejich právní postavení. Je proto
třeba zajistit, aby nebylo dotčeno rovné 
zacházení se zadavateli působícími ve 
veřejném sektoru a zadavateli působícími 
v soukromém sektoru. V souladu 
s článkem 345 Smlouvy je třeba rovněž 
zajistit, aby nebyla dotčena pravidla 
týkající se úpravy vlastnictví uplatňovaná 
v členských státech.

(11) Je třeba zajistit, aby bylo zajištěno
rovné zacházení se zadavateli působícími 
ve veřejném sektoru a zadavateli 
působícími v soukromém sektoru. V 
souladu s článkem 345 Smlouvy je třeba 
rovněž zajistit, aby nebyla dotčena pravidla 
týkající se úpravy vlastnictví uplatňovaná 
v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je nezbytné, aby byly dotčené 
subjekty určeny na jiném základě, než je 
jejich právní postavení. Je proto třeba 
zajistit, aby nebylo dotčeno rovné 
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zacházení se zadavateli působícími ve 
veřejném sektoru a zadavateli působícími 
v soukromém sektoru. V souladu s 
článkem 345 Smlouvy o fungování 
Evropské unie je třeba rovněž zajistit, aby 
nebyla dotčena pravidla týkající se úpravy 
vlastnictví uplatňovaná v členských 
státech.

Or. de

Pozměňovací návrh 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V souladu s příslušnou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie, podle níž 
jsou hazardní hry považovány za 
ekonomickou činnost zvláštní povahy, 
která přímo nespadá do rozsahu 
působnosti pravidel stanovených ve 
Smlouvě, přičemž členské státy se mohou 
libovolně rozhodnout udělit výhradní 
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samostatné nebo vícenásobné koncese, by 
zahrnutí hazardních her do oblasti 
působnosti této směrnice přispělo ke 
vzniku právní nejistoty. Je tudíž vhodné, 
aby byly hazardní hry z oblasti působnosti 
této směrnice vyloučeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na základě 
výlučného práva, které mu bylo uděleno 
podle zveřejněných vnitrostátních právních 
a správních předpisů a v souladu se 
Smlouvou a odvětvovými předpisy Unie 
týkajícími se správy síťové infrastruktury 
související s činnostmi uvedenými 
v příloze III, protože uvedené výlučné 
právo znemožňuje uspořádání nabídkového 
řízení pro udělení koncese. Odchylně od 
všeobecného vynětí z oblasti působnosti 
této směrnice a aniž jsou dotčeny jeho 
právní důsledky, by se na koncese 
vymezené v čl. 8 odst. 1 měla vztahovat 
povinnost zveřejnit oznámení o udělení 
koncese za účelem zajištění základní 
transparentnosti, ledaže by podmínky 
zajištění transparentnosti byly stanoveny 
v odvětvových předpisech.

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému subjektu 
na základě výlučného práva, které mu bylo 
uděleno podle zveřejněných vnitrostátních 
právních a správních předpisů a v souladu 
se Smlouvou a odvětvovými předpisy Unie 
týkajícími se správy síťové infrastruktury 
související s činnostmi uvedenými 
v příloze III, protože uvedené výlučné 
právo znemožňuje uspořádání nabídkového 
řízení pro udělení koncese. Odchylně od 
všeobecného vynětí z oblasti působnosti 
této směrnice a aniž jsou dotčeny jeho 
právní důsledky, by se na koncese, které se 
týkají správy síťové infrastruktury 
související s činnostmi uvedenými 
v příloze III, měla vztahovat povinnost 
zveřejnit oznámení o udělení koncese za 
účelem zajištění základní transparentnosti, 
ledaže by podmínky zajištění 
transparentnosti byly stanoveny 
v odvětvových předpisech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na 
základě výlučného práva, které mu bylo 
uděleno podle zveřejněných vnitrostátních 
právních a správních předpisů a v souladu 
se Smlouvou a odvětvovými předpisy Unie 
týkajícími se správy síťové infrastruktury 
související s činnostmi uvedenými v 
příloze III, protože uvedené výlučné právo 
znemožňuje uspořádání nabídkového 
řízení pro udělení koncese. Odchylně od 
všeobecného vynětí z oblasti působnosti 
této směrnice a aniž jsou dotčeny jeho 
právní důsledky, by se na koncese 
vymezené v čl. 8 odst. 1 měla vztahovat 
povinnost zveřejnit oznámení o udělení 
koncese za účelem zajištění základní 
transparentnosti, ledaže by podmínky 
zajištění transparentnosti byly stanoveny v 
odvětvových předpisech.

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který požívá výlučného práva 
podle zveřejněných vnitrostátních právních 
a správních předpisů a v souladu se 
Smlouvou a odvětvovými předpisy Unie, 
protože uvedené výlučné právo 
znemožňuje uspořádání nabídkového 
řízení pro udělení koncese. Uvedené 
koncese jsou koncese týkající se správy 
síťové infrastruktury související s 
činnostmi uvedenými v příloze III, nebo 
koncese týkající se činnosti uvedené 
v příloze III, na kterou se v době přijetí 
této směrnice vztahuje na vnitrostátní 
úrovni regulovaná sazba, kterou stanoví 
právní a správní předpisy. Odchylně od 
všeobecného vynětí z oblasti působnosti 
této směrnice a aniž jsou dotčeny jeho 
právní důsledky, by se na koncese týkající 
se správy síťové infrastruktury související 
s činnostmi uvedenými v příloze III, nebo 
koncese týkající se činnosti uvedené 
v příloze III, na kterou se v době přijetí 
této směrnice vztahuje na vnitrostátní 
úrovni regulovaná sazba, měla vztahovat 
povinnost zveřejnit oznámení o udělení 
koncese za účelem zajištění základní 
transparentnosti, ledaže by podmínky 
zajištění transparentnosti byly stanoveny v 
odvětvových předpisech.

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění pozměňovacího návrhu 9 zpravodaje (bod odůvodnění 13) v souvislosti s 
přepracováním čl. 8 odst. 1 návrhu směrnice (pozměňovací návrh 69).
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Pozměňovací návrh 306
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na 
základě výlučného práva, které mu bylo 
uděleno podle zveřejněných vnitrostátních 
právních a správních předpisů a v souladu 
se Smlouvou a odvětvovými předpisy Unie 
týkajícími se správy síťové infrastruktury 
související s činnostmi uvedenými 
v příloze III, protože uvedené výlučné 
právo znemožňuje uspořádání nabídkového 
řízení pro udělení koncese. Odchylně od 
všeobecného vynětí z oblasti působnosti 
této směrnice a aniž jsou dotčeny jeho 
právní důsledky, by se na koncese 
vymezené v čl. 8 odst. 1 měla vztahovat 
povinnost zveřejnit oznámení o udělení 
koncese za účelem zajištění základní 
transparentnosti, ledaže by podmínky 
zajištění transparentnosti byly stanoveny 
v odvětvových předpisech.

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, jemuž bylo uděleno výlučné 
právo podle zveřejněných vnitrostátních 
právních a správních předpisů a v souladu 
se Smlouvou a odvětvovými předpisy 
Unie, protože uvedené výlučné právo 
znemožňuje uspořádání nabídkového řízení 
pro udělení koncese. Těmito koncesemi 
jsou míněny ty, jež se týkají správy síťové 
infrastruktury související s činnostmi 
uvedenými v příloze III, nebo ty, které se 
týkají činností podléhajících sazbě 
regulované na vnitrostátní úrovni, 
případně ty, u nichž lze za důležitější 
považovat sociální a hospodářský zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
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na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na základě 
výlučného práva, které mu bylo uděleno 
podle zveřejněných vnitrostátních právních 
a správních předpisů a v souladu se 
Smlouvou a odvětvovými předpisy Unie 
týkajícími se správy síťové infrastruktury 
související s činnostmi uvedenými v 
příloze III, protože uvedené výlučné právo 
znemožňuje uspořádání nabídkového řízení 
pro udělení koncese. Odchylně od 
všeobecného vynětí z oblasti působnosti 
této směrnice a aniž jsou dotčeny jeho 
právní důsledky, by se na koncese 
vymezené v čl. 8 odst. 1 měla vztahovat 
povinnost zveřejnit oznámení o udělení 
koncese za účelem zajištění základní 
transparentnosti, ledaže by podmínky 
zajištění transparentnosti byly stanoveny v 
odvětvových předpisech.

na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na základě 
výlučného práva, které mu bylo uděleno 
podle zveřejněných vnitrostátních právních 
a správních předpisů, jako v případě 
státních námořních koncesí pro turistické 
rekreační účely, a v souladu se Smlouvou 
a odvětvovými předpisy Unie týkajícími se 
správy síťové infrastruktury související s 
činnostmi uvedenými v příloze III, protože 
uvedené výlučné právo znemožňuje 
uspořádání nabídkového řízení pro udělení 
koncese. Odchylně od všeobecného vynětí 
z oblasti působnosti této směrnice a aniž 
jsou dotčeny jeho právní důsledky, by se 
na koncese vymezené v čl. 8 odst. 1 měla 
vztahovat povinnost zveřejnit oznámení o 
udělení koncese za účelem zajištění 
základní transparentnosti, ledaže by 
podmínky zajištění transparentnosti byly 
stanoveny v odvětvových předpisech.

Or. it

Pozměňovací návrh 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na základě 
výlučného práva, které mu bylo uděleno 
podle zveřejněných vnitrostátních právních 
a správních předpisů a v souladu se 
Smlouvou a odvětvovými předpisy Unie 
týkajícími se správy síťové infrastruktury 
související s činnostmi uvedenými v 
příloze III, protože uvedené výlučné právo 
znemožňuje uspořádání nabídkového řízení 

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na základě 
výlučného práva, které mu bylo uděleno 
podle zveřejněných vnitrostátních právních 
a správních předpisů, jako v případě 
státních námořních koncesí pro účely 
cestovního ruchu a rekreační účely, a v 
souladu se Smlouvou a odvětvovými 
předpisy Unie týkajícími se správy síťové 
infrastruktury související s činnostmi 
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pro udělení koncese. Odchylně od 
všeobecného vynětí z oblasti působnosti 
této směrnice a aniž jsou dotčeny jeho 
právní důsledky, by se na koncese 
vymezené v čl. 8 odst. 1 měla vztahovat 
povinnost zveřejnit oznámení o udělení 
koncese za účelem zajištění základní 
transparentnosti, ledaže by podmínky 
zajištění transparentnosti byly stanoveny v 
odvětvových předpisech.

uvedenými v příloze III, protože uvedené 
výlučné právo znemožňuje uspořádání 
nabídkového řízení pro udělení koncese. 
Odchylně od všeobecného vynětí z oblasti 
působnosti této směrnice a aniž jsou 
dotčeny jeho právní důsledky, by se na 
koncese vymezené v čl. 8 odst. 1 měla 
vztahovat povinnost zveřejnit oznámení o 
udělení koncese za účelem zajištění 
základní transparentnosti, ledaže by 
podmínky zajištění transparentnosti byly 
stanoveny v odvětvových předpisech.

Or. it

Pozměňovací návrh 309
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V souladu s článkem 14 SFEU a 
jejím protokolem č. 26 se mohou členské 
státy a místní a regionální orgány 
libovolně rozhodnout plnit úkoly veřejné 
služby za využití vlastních vnitřních 
prostředků. Úkoly veřejné služby mohou 
plnit ve spolupráci s jinými orgány 
veřejné správy či seskupeními orgánů 
veřejné správy, a to prostřednictvím 
vzájemného smluvního či 
institucionálního sdílení pravomocí 
v rámci vnitřního uspořádání členských 
států. Tento druh spolupráce nespadá do 
působnosti právních předpisů Unie pro 
veřejné zakázky a koncese. Právo EU 
orgánům veřejné správy neukládá 
povinnost použít pro společné plnění 
úkolů veřejné služby konkrétní právní 
formu. Přenesení pravomocí mezi orgány 
veřejné správy je věcí vnitřního 
uspořádání a nespadá tudíž do oblasti 
působnosti tohoto právního předpisu.
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Or. en

(viz stanovisko Výboru regionů k udělování koncesí (ECOS-V-030) z července 2012)

Pozměňovací návrh 310
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Touto směrnicí není dotčena 
pravomoc členských států svěřit, stanovit 
a zorganizovat úkol veřejné služby podle 
protokolu č. 29 připojeného ke smlouvám 
týkající se systému veřejnoprávního 
vysílání v členských státech.

Or. fr

Odůvodnění

Bylo by vhodné vložit nový bod odůvodnění, který by výslovně odkazoval na amsterodamský 
protokol jako na nástroj primárního práva EU. Tento pozměňovací návrh je orientován stejně 
jako odkaz na amsterodamský protokol ve výkladovém sdělení Komise o koncesích v právu 
Společenství.

Pozměňovací návrh 311
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Z oblasti působnosti této směrnice je 
třeba vyloučit koncese na služby, které se 
týkají herních činností zahrnujících 
finanční riziko v důsledku vsazení určité 
peněžní částky do hazardních her (loterie, 
sázky), které na vnitrostátní úrovni 
provozuje jediný subjekt, který má 
výhradní práva, jež mu svěřil jeden nebo 
více členských států na základě platných a 
zveřejněných právních a správních 
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předpisů a jež jsou udělena v souladu se 
smlouvami. Důvodem k tomuto vyloučení 
je udělení výlučných práv jedinému 
subjektu na vnitrostátní úrovni, což 
znemožňuje uspořádání nabídkového 
řízení pro udělení koncese, a potřeba 
zachovat členským státům možnost 
regulovat na vnitrostátní úrovni herní 
odvětví v souvislosti s jejich povinnostmi 
v oblasti ochrany veřejného a 
společenského pořádku.

Or. fr

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění, který objasňuje vyloučení části herního odvětví (viz pozměňovací 
návrh zpravodaje č. 75). Udělení výlučných práv znemožňuje uspořádání nabídkového řízení 
pro udělení koncese. Členské státy musí v tomto citlivém odvětví (ochrana veřejného a 
společenského pořádku) rovněž zachovat manévrovací prostor. Schopnost státu v tomto 
ohledu jednat nesmí být oslabena pravidly, která nejsou přizpůsobena tomuto odvětví (např. 
zrušení provozování hazardní hry).

Pozměňovací návrh 312
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je vhodné vyloučit určité koncese na 
služby a stavební práce udělené podnikům 
přidruženým k zadavatelům, jejichž hlavní 
činností je poskytování takových služeb 
nebo stavebních prací skupině, jejíž je 
součástí, a nikoli jejich nabízení na trhu. 
Je rovněž vhodné vyloučit určité koncese 
na služby a stavební práce udělené 
zadavatelem společnému podniku, který je 
založen více zadavateli, mezi které tento 
zadavatel patří, za účelem vykonávání 
činností, na něž se vztahuje tato směrnice. 
Je však vhodné zajistit, aby toto vyloučení 
nezpůsobilo narušení hospodářské soutěže 
zvýhodňující podniky nebo společné 

vypouští se



AM\916800CS.doc 61/168 PE496.581v03-00

CS

podniky, které jsou přidruženy 
k zadavatelům; je vhodné stanovit náležitý 
soubor pravidel, zejména co se týká 
maximálních mezí, v nichž mohou 
podniky vytvářet část svého obratu na 
trhu a nad jejichž úrovní tyto podniky 
ztrácejí možnost získat koncesi bez výzvy 
k účasti v soutěži, dále co se týká složení 
společných podniků a stability vazeb mezi 
těmito společnými podniky a zadavateli, 
již jsou jejich členy.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je vhodné vyloučit určité koncese na 
služby a stavební práce udělené podnikům 
přidruženým k zadavatelům, jejichž hlavní 
činností je poskytování takových služeb 
nebo stavebních prací skupině, jejíž je 
součástí, a nikoli jejich nabízení na trhu. Je 
rovněž vhodné vyloučit určité koncese na 
služby a stavební práce udělené 
zadavatelem společnému podniku, který je 
založen více zadavateli, mezi které tento 
zadavatel patří, za účelem vykonávání 
činností, na něž se vztahuje tato směrnice. 
Je však vhodné zajistit, aby toto vyloučení 
nezpůsobilo narušení hospodářské soutěže 
zvýhodňující podniky nebo společné 
podniky, které jsou přidruženy k 
zadavatelům; je vhodné stanovit náležitý 
soubor pravidel, zejména co se týká 
maximálních mezí, v nichž mohou podniky 
vytvářet část svého obratu na trhu a nad 
jejichž úrovní tyto podniky ztrácejí 
možnost získat koncesi bez výzvy k účasti 
v soutěži, dále co se týká složení 
společných podniků a stability vazeb mezi 

(14) Je vhodné vyloučit určité koncese na 
služby a stavební práce udělené podnikům 
přidruženým k zadavatelům, kteří nejsou 
veřejnými zadavateli, jejichž hlavní 
činností je poskytování takových služeb 
nebo stavebních prací skupině, jejíž je 
součástí, a nikoli jejich nabízení na trhu. Je 
rovněž vhodné vyloučit určité koncese na 
služby a stavební práce udělené 
zadavatelem společnému podniku, který je 
založen více zadavateli, kteří nejsou 
veřejnými zadavateli, mezi které tento 
zadavatel patří, za účelem vykonávání 
činností, na něž se vztahuje tato směrnice. 
Je však vhodné zajistit, aby toto vyloučení 
nezpůsobilo narušení hospodářské soutěže 
zvýhodňující podniky nebo společné 
podniky, které jsou přidruženy k 
zadavatelům; je vhodné stanovit náležitý 
soubor pravidel, zejména co se týká 
maximálních mezí, v nichž mohou podniky 
vytvářet část svého obratu na trhu a nad 
jejichž úrovní tyto podniky ztrácejí 
možnost získat koncesi bez výzvy k účasti 
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těmito společnými podniky a zadavateli, již 
jsou jejich členy.

v soutěži, dále co se týká složení 
společných podniků a stability vazeb mezi 
těmito společnými podniky a zadavateli, již 
jsou jejich členy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 314
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je vhodné vyloučit určité koncese na 
služby a stavební práce udělené podnikům 
přidruženým k zadavatelům, jejichž hlavní 
činností je poskytování takových služeb 
nebo stavebních prací skupině, jejíž je 
součástí, a nikoli jejich nabízení na trhu. Je 
rovněž vhodné vyloučit určité koncese na 
služby a stavební práce udělené 
zadavatelem společnému podniku, který je 
založen více zadavateli, mezi které tento 
zadavatel patří, za účelem vykonávání 
činností, na něž se vztahuje tato směrnice. 
Je však vhodné zajistit, aby toto vyloučení 
nezpůsobilo narušení hospodářské soutěže 
zvýhodňující podniky nebo společné 
podniky, které jsou přidruženy k 
zadavatelům; je vhodné stanovit náležitý 
soubor pravidel, zejména co se týká 
maximálních mezí, v nichž mohou podniky 
vytvářet část svého obratu na trhu a nad 
jejichž úrovní tyto podniky ztrácejí 
možnost získat koncesi bez výzvy k účasti 
v soutěži, dále co se týká složení 
společných podniků a stability vazeb mezi 
těmito společnými podniky a zadavateli, již 
jsou jejich členy.

(14) Je vhodné vyloučit určité koncese na 
služby a stavební práce udělené podnikům 
přidruženým k zadavatelům, se soukromou 
účastí nebo bez ní, jejichž hlavní činností 
je poskytování takových služeb nebo 
stavebních prací skupině, jejíž je součástí, 
a nikoli jejich nabízení na trhu. Je rovněž 
vhodné vyloučit určité koncese na služby a 
stavební práce udělené zadavatelem 
společnému podniku, který je založen více 
zadavateli, mezi které tento zadavatel patří, 
za účelem vykonávání činností, na něž se 
vztahuje tato směrnice. Je však vhodné 
zajistit, aby toto vyloučení nezpůsobilo 
narušení hospodářské soutěže zvýhodňující 
podniky nebo společné podniky, které jsou 
přidruženy k zadavatelům; je vhodné 
stanovit náležitý soubor pravidel, zejména 
co se týká maximálních mezí, v nichž 
mohou podniky vytvářet část svého obratu 
na trhu a nad jejichž úrovní tyto podniky 
ztrácejí možnost získat koncesi bez výzvy 
k účasti v soutěži, dále co se týká složení 
společných podniků a stability vazeb mezi 
těmito společnými podniky a zadavateli, již 
jsou jejich členy.

Or. fr
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Odůvodnění

Vyjasnění článku 11 této směrnice, který se týká přidružených podniků. V rámci tohoto článku 
je soukromá účast v přidružených podnicích povolena na rozdíl od logiky článku 15, který se 
týká spolupráce mezi orgány veřejné správy, kde soukromá účast v právnické osobě ovládané 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem není možná.

Pozměňovací návrh 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Z oblasti působnosti směrnice by 
zároveň měly být vyloučeny zakázky na 
služby v oblasti civilní ochrany, 
předcházení katastrofám a každodenní 
prevence rizik. Tyto oblasti zahrnují 
zejména záchranné práce při 
mimořádných situacích, které jsou 
součástí každodenní prevence rizik a měly 
by být definovány odděleně od sanitních 
služeb. Pro zajištění kvalitní civilní 
ochrany a přecházení katastrofám jako 
součásti každodenní prevence rizik 
v zájmu široké veřejnosti by mělo být 
dostatečné uplatňování zásad primárního 
práva.

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Existuje značná právní nejistota,
pokud jde o to, nakolik by se pravidla pro 
udělování koncesí měla vztahovat na 

vypouští se



PE496.581v03-00 64/168 AM\916800CS.doc

CS

spolupráci mezi orgány veřejné správy. 
Příslušná judikatura Soudního dvora 
Evropské unie je mezi jednotlivými 
členskými státy, ba dokonce mezi 
veřejnými zadavateli nebo určitými 
zadavateli vykládána rozdílně. Je proto 
nezbytné objasnit, v kterých případech 
koncesní smlouvy uzavřené mezi těmito 
orgány nepodléhají pravidlům pro 
udělování veřejných koncesí. Toto 
objasnění by se mělo řídit zásadami 
stanovenými v příslušné judikatuře
Soudního dvora Evropské unie. Pouhá 
skutečnost, že obě strany smlouvy jsou 
veřejnými zadavateli nebo zadavateli 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 1, jako taková 
nevylučuje uplatňování pravidel pro 
udělování koncesí. Uplatňování pravidel 
pro udělování koncesí by však nemělo 
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o organizaci způsobu, 
jakým plní své úkoly veřejné služby. 
Koncese udělené ovládaným subjektům 
nebo spolupráce při společném plnění 
úkolů veřejné služby ze strany 
zúčastněných veřejných zadavatelů nebo 
zadavatelů by proto měla být 
z uplatňování těchto pravidel vyňata, jsou-
li splněny podmínky stanovené ve 
směrnici. Tato směrnice má zajistit, aby 
spolupráce v rámci veřejného sektoru, 
která je vyňata z uplatňování pravidel, 
nevedla k narušení hospodářské soutěže 
ve vztahu k soukromým hospodářským 
subjektům. Stejně tak by narušení 
hospodářské soutěže neměla způsobit ani 
účast veřejného zadavatele jako uchazeče 
v řízení o zadání veřejné zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Existuje značná právní nejistota, 
pokud jde o to, nakolik by se pravidla pro 
udělování koncesí měla vztahovat na 
spolupráci mezi orgány veřejné správy.
Příslušná judikatura Soudního dvora 
Evropské unie je mezi jednotlivými 
členskými státy, ba dokonce mezi 
veřejnými zadavateli nebo určitými 
zadavateli vykládána rozdílně. Je proto 
nezbytné objasnit, v kterých případech
koncesní smlouvy uzavřené mezi těmito
orgány nepodléhají pravidlům pro 
udělování veřejných koncesí. Toto 
objasnění by se mělo řídit zásadami 
stanovenými v příslušné judikatuře 
Soudního dvora Evropské unie. Pouhá 
skutečnost, že obě strany smlouvy jsou 
veřejnými zadavateli nebo zadavateli podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 1, jako taková nevylučuje 
uplatňování pravidel pro udělování 
koncesí. Uplatňování pravidel pro 
udělování koncesí by však nemělo
zasahovat do svobody orgánů veřejné 
správy rozhodovat o organizaci způsobu, 
jakým plní své úkoly veřejné služby. 
Koncese udělené ovládaným subjektům 
nebo spolupráce při společném plnění 
úkolů veřejné služby ze strany 
zúčastněných veřejných zadavatelů nebo 
zadavatelů by proto měla být 
z uplatňování těchto pravidel vyňata, jsou-
li splněny podmínky stanovené ve 
směrnici. Tato směrnice má zajistit, aby 
spolupráce v rámci veřejného sektoru, 
která je vyňata z uplatňování pravidel, 
nevedla k narušení hospodářské soutěže 
ve vztahu k soukromým hospodářským 
subjektům. Stejně tak by narušení 
hospodářské soutěže neměla způsobit ani 
účast veřejného zadavatele jako uchazeče 
v řízení o zadání veřejné zakázky.

(17) Tato směrnice vychází z příslušné 
judikatury Soudního dvora Evropské unie. 
V souladu s touto judikaturou vyjasňuje, 
za jakých podmínek udělování koncesí na 
základě smluv uzavřených mezi orgány 
veřejné správy nespadá do oblasti 
působnosti této směrnice. Toto objasnění 
by se mělo řídit zásadami stanovenými 
v příslušné judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie. Pouhá skutečnost, že obě 
strany smlouvy jsou veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli podle čl. 4 odst. 1 bodu 1, 
jako taková nevylučuje uplatňování 
pravidel pro udělování koncesí. 
Uplatňování pravidel pro udělování 
koncesí však nesmí zasahovat do práva
orgánů veřejné správy rozhodovat o 
organizaci způsobu, jakým plní své úkoly 
veřejné služby. Udělování koncesí
ovládaným subjektům nebo spolupráce při 
společném plnění úkolů veřejné služby ze 
strany zúčastněných veřejných zadavatelů 
nebo zadavatelů by proto měla být z oblasti 
působnosti této směrnice vyňata, jsou-li 
splněny podmínky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Existuje značná právní nejistota, 
pokud jde o to, nakolik by se pravidla pro 
udělování koncesí měla vztahovat na 
spolupráci mezi orgány veřejné správy.
Příslušná judikatura Soudního dvora 
Evropské unie je mezi jednotlivými 
členskými státy, ba dokonce mezi 
veřejnými zadavateli nebo určitými 
zadavateli vykládána rozdílně. Je proto 
nezbytné objasnit, v kterých případech 
koncesní smlouvy uzavřené mezi těmito
orgány nepodléhají pravidlům pro 
udělování veřejných koncesí. Toto 
objasnění by se mělo řídit zásadami 
stanovenými v příslušné judikatuře 
Soudního dvora Evropské unie. Pouhá 
skutečnost, že obě strany smlouvy jsou 
veřejnými zadavateli nebo zadavateli 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 1, jako taková 
nevylučuje uplatňování pravidel pro 
udělování koncesí. Uplatnění pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek by však 
nemělo zasahovat do svobody orgánů 
veřejné správy rozhodovat o tom, jak 
organizovat způsob výkonu jejich úkolů 
veřejné služby. Koncese udělené
ovládaným subjektům nebo spolupráce při 
společném plnění úkolů veřejné služby ze 
strany zúčastněných veřejných zadavatelů 
nebo zadavatelů by proto měla být z 
uplatňování těchto pravidel vyňata, jsou-li 
splněny podmínky stanovené ve směrnici. 
Tato směrnice má zajistit, aby spolupráce v 
rámci veřejného sektoru, která je vyňata z 
uplatňování pravidel, nevedla k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu 
k soukromým hospodářským subjektům. 
Stejně tak by narušení hospodářské soutěže 
neměla způsobit ani účast veřejného 
zadavatele jako uchazeče v řízení o zadání 

(17) Existuje značná právní nejistota, 
pokud jde o to, nakolik by se pravidla pro 
udělování koncesí měla vztahovat na 
spolupráci mezi veřejnými zadavateli, kteří 
jsou orgány veřejné správy nebo 
veřejnoprávními subjekty, z nichž některé 
mají účast neziskových soukromých 
subjektů, které se zaměřují na 
uspokojování potřeb obecného zájmu jiné 
než průmyslové nebo obchodní povahy 
podle čl. 6 písm. a) této směrnice.
Judikatura Soudního dvora Evropské unie, 
která se použije na spolupráci mezi 
orgány veřejné správy, je mezi 
jednotlivými členskými státy, ba dokonce 
mezi veřejnými zadavateli vykládána 
různě, a to i pokud jde o podmínky jejího 
širokého a vyváženého použití v oblasti 
spolupráce mezi veřejnoprávními 
subjekty, které na rozdíl od orgánů 
veřejné správy mohou mít účast 
neziskových soukromých subjektů 
v souladu s právními předpisy platnými 
v členských státech a s odkazem na 
sociální podnik definovaný ve sdělení 
Komise nazvaném „Iniciativa pro sociální 
podnikání“ ze dne 25. října 2011. Je proto 
nezbytné objasnit, v kterých případech 
koncesní smlouvy uzavřené mezi 
veřejnými zadavateli, orgány veřejné 
správy a veřejnoprávními subjekty 
nepodléhají uplatňování pravidel pro 
udělování veřejných koncesí. Toto 
objasnění by se mělo řídit zásadami 
stanovenými v příslušné judikatuře 
Soudního dvora Evropské unie týkající se 
spolupráce mezi orgány veřejné správy a 
jejich širokým a vyváženým uplatňováním 
na spolupráci mezi veřejnoprávními 
subjekty, jejichž neziskovost je dána čl. 4 
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veřejné zakázky. odst. 1 bodem 1 této směrnice. Pouhá 
skutečnost, že obě strany smlouvy jsou 
veřejnými zadavateli, jako taková 
nevylučuje uplatňování pravidel pro 
udělování koncesí. Uplatnění pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek nesmí
zasahovat do práva orgánů veřejné správy 
svobodně rozhodovat o tom, jak 
organizovat způsob výkonu jejich úkolů 
veřejné služby. Zakázky zadané
ovládaným subjektům nebo spolupráce při 
společném plnění úkolů veřejné služby ze 
strany zúčastněných veřejných zadavatelů 
by proto měla být z uplatňování těchto 
pravidel vyňata, jsou-li splněny podmínky 
stanovené ve směrnici. Koncese udělené 
ovládaným subjektům a spolupráce 
formou sdílení prostředků nezbytných 
k výkonu úkolů veřejné služby a ke 
společnému výkonu úkolů veřejné služby 
veřejných zadavatelů zúčastněných 
v rámci organizace a právních předpisů 
členských států nepodléhají pravidlům 
udělování koncesí, jsou-li splněny 
podmínky stanovené v této směrnici. Tyto 
podmínky by měly zohledňovat zejména 
definici veřejnoprávního subjektu a 
pojmu sociálního podniku, tedy podniku, 
jehož součástí mohou být společensky 
prospěšné soukromé neziskové účasti, 
které se řídí právními předpisy členských 
států. Stejně tak přenos pravomocí 
v souvislosti s plněním úkolů veřejné 
služby, který má za následek celkový 
přenos odpovědnosti mezi místními 
orgány veřejné správy nebo mezi místními 
orgány a sdruženími složenými výhradně 
z místních orgánů veřejné správy v rámci 
vnitřní organizace členských států, by měl 
být z uplatňování ustanovení této 
směrnice vyňat. Cílem této směrnice má 
být, aby spolupráce v rámci veřejného 
sektoru, která je vyňata z uplatňování 
pravidel, nevedla k narušení hospodářské 
soutěže ve vztahu k soukromým 
hospodářským subjektům. Stejně tak by 
narušení hospodářské soutěže neměla 
způsobit ani účast veřejného zadavatele 
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jako uchazeče v řízení o zadání veřejné 
zakázky. Aby toho bylo dosaženo, měly by 
být podmínky vyloučení zakázek z oblasti 
působnosti této směrnice vykládány 
přesně. V případě, že některá 
z kumulativních podmínek pro vynětí 
z oblasti působnosti není splněna 
v průběhu trvání smlouvy nebo 
spolupráce, která byla vyloučena 
z pravidel pro zadávání zakázek, je třeba 
probíhající zakázku nebo spolupráci 
otevřít soutěži prostřednictvím řádných 
zadávacích řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 319
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby se zamezilo uzavření trhu a 
rovněž trvalému bránění hospodářské 
soutěži, měla by být doba trvání koncese 
omezena.

Or. de

Pozměňovací návrh 320
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu zajištění odpovídajícího 
uveřejňování koncesí na stavební práce a 
služby, jež překračují určitou hodnotu a jež 
jsou udělovány zadavateli a veřejnými 
zadavateli, by udělení těchto zakázek mělo 

(18) V zájmu zajištění odpovídajícího 
uveřejňování koncesí na stavební práce a 
služby, jež překračují určitou prahovou 
hodnotu, by udělení těchto zakázek mělo 
předcházet povinné zveřejnění oznámení o 
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předcházet povinné zveřejnění oznámení o 
koncesi v Úředním věstníku Evropské 
unie. Prahové hodnoty by měly odrážet 
jednoznačný přeshraniční význam koncesí 
pro hospodářské subjekty usazené 
v ostatních členských státech. K výpočtu 
hodnoty koncese na služby je nutno vzít 
v úvahu odhadovanou hodnotu všech 
služeb, jež mají být koncesionářem 
poskytnuty, z hlediska potenciálního 
uchazeče.

koncesi v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 
by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo 
k větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně 
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit. Udělení 
koncese určitému hospodářskému 
subjektu bez zveřejnění mohou odůvodnit 
pouze případy objektivní exkluzivity, 
pokud exkluzivitu nevytvořil samotný 
veřejný zadavatel nebo zadavatel se 
zřetelem k budoucímu zadávacímu řízení 
a pokud nejsou k dispozici přiměřené 
náhrady, jejichž dostupnost je třeba 
důkladně posoudit.

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze v jasně vymezených 
oblastech a mělo by být omezeno na
případy, kdy je od počátku zřejmé, že by 
zveřejnění nevedlo k větší hospodářské 
soutěži, zejména vzhledem ke skutečnosti, 
že objektivně existuje pouze jeden 
hospodářský subjekt, který může koncesi 
splnit, nebo kdy se předmět koncese týká 
zvláštních služeb s minimálním 
přeshraničním dopadem.

Or. en



PE496.581v03-00 70/168 AM\916800CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 
by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo 
k větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně 
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit. Udělení koncese 
určitému hospodářskému subjektu bez 
zveřejnění mohou odůvodnit pouze případy 
objektivní exkluzivity, pokud exkluzivitu 
nevytvořil samotný veřejný zadavatel nebo 
zadavatel se zřetelem k budoucímu 
zadávacímu řízení a pokud nejsou 
k dispozici přiměřené náhrady, jejichž 
dostupnost je třeba důkladně posoudit.

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 
by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo 
k větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně 
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit. Udělení koncese 
určitému hospodářskému subjektu bez 
zveřejnění mohou odůvodnit pouze případy 
objektivní exkluzivity, pokud exkluzivitu 
nevytvořil samotný veřejný zadavatel nebo 
zadavatel se zřetelem k budoucímu 
zadávacímu řízení.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění závěrečné části odpovídá tomu, že toto znění je poněkud nejednoznačné a 
neobjevuje se v odpovídajícím ustanovení hlavní směrnice.

Pozměňovací návrh 323
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 

(19) Udělení koncesí bez předchozího 
zveřejnění by mělo být umožněno 
v případech, kdy je od počátku zřejmé, že 
by zveřejnění nevedlo k větší hospodářské 
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by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo 
k větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit. Udělení 
koncese určitému hospodářskému 
subjektu bez zveřejnění mohou odůvodnit 
pouze případy objektivní exkluzivity, 
pokud exkluzivitu nevytvořil samotný 
veřejný zadavatel nebo zadavatel se 
zřetelem k budoucímu zadávacímu řízení 
a pokud nejsou k dispozici přiměřené 
náhrady, jejichž dostupnost je třeba 
důkladně posoudit.

soutěži, zejména vzhledem ke skutečnosti, 
že objektivně existuje pouze jeden 
hospodářský subjekt, který může koncesi 
splnit, nebo kdy se koncese týká sociálních 
služeb a ostatních zvláštních služeb 
sociálního a hospodářského významu, 
nebo kdy jsou za důležitější považovány 
zájmy občanů, životního prostředí a 
klimatu, nebo kdy se koncese týká služeb 
s minimálním přeshraničním dopadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 
by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo k 
větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně 
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit. Udělení koncese 
určitému hospodářskému subjektu bez 
zveřejnění mohou odůvodnit pouze případy 
objektivní exkluzivity, pokud exkluzivitu 
nevytvořil samotný veřejný zadavatel nebo 
zadavatel se zřetelem k budoucímu 
zadávacímu řízení a pokud nejsou k 
dispozici přiměřené náhrady, jejichž 
dostupnost je třeba důkladně posoudit.

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 
by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo k 
větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně 
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit, jako v případě 
majitelů přímořských rekreačních 
podniků vybudovaných v propůjčeném 
majetku. Udělení koncese určitému 
hospodářskému subjektu bez zveřejnění 
mohou odůvodnit pouze případy objektivní 
exkluzivity, pokud exkluzivitu nevytvořil 
samotný veřejný zadavatel nebo zadavatel 
se zřetelem k budoucímu zadávacímu 
řízení a pokud nejsou k dispozici 
přiměřené náhrady, jejichž dostupnost je 
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třeba důkladně posoudit.

Or. it

Pozměňovací návrh 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 
by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo k 
větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně 
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit. Udělení koncese 
určitému hospodářskému subjektu bez 
zveřejnění mohou odůvodnit pouze případy 
objektivní exkluzivity, pokud exkluzivitu 
nevytvořil samotný veřejný zadavatel nebo 
zadavatel se zřetelem k budoucímu 
zadávacímu řízení a pokud nejsou k 
dispozici přiměřené náhrady, jejichž 
dostupnost je třeba důkladně posoudit.

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 
by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo k 
větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně 
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit, jako v případě 
majitelů přímořských rekreačních 
podniků vybudovaných v propůjčeném 
majetku. Udělení koncese určitému 
hospodářskému subjektu bez zveřejnění 
mohou odůvodnit pouze případy objektivní 
exkluzivity, pokud exkluzivitu nevytvořil 
samotný veřejný zadavatel nebo zadavatel 
se zřetelem k budoucímu zadávacímu 
řízení a pokud nejsou k dispozici 
přiměřené náhrady, jejichž dostupnost je 
třeba důkladně posoudit.

Or. it

Pozměňovací návrh 326
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
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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. Tato 
směrnice by se proto měla vztahovat na 
řadu služeb (například služby společného 
stravování a služby v oblasti zásobování 
vodou), které vykazují potenciál k 
přeshraničnímu obchodu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 327
Heide Rühle

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. Tato 
směrnice by se proto měla vztahovat na 
řadu služeb (například služby společného 
stravování a služby v oblasti zásobování 
vodou), které vykazují potenciál 
k přeshraničnímu obchodu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
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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. Tato 
směrnice by se proto měla vztahovat na 
řadu služeb (například služby společného 
stravování a služby v oblasti zásobování 
vodou), které vykazují potenciál k 
přeshraničnímu obchodu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zásadní rozlišování mezi službami typu A a B v rámci práva pro zadávání zakázek musí zůstat 
zachováno. Sociální, kulturní a zdravotnické služby nevykazují žádný, nebo jen nepatrný 
význam pro vnitřní trh. Rovněž odvětví vodního hospodářství musí být vzhledem ke zvláštním 
požadavkům v oblasti hygieny a životního prostřední upraveno samostatně. Vodohospodářské 
služby by proto měly být v souladu s článkem 17 směrnice 2006/123/ES vyňaty z oblasti 
působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 329
Peter Simon

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. Tato 
směrnice by se proto měla vztahovat na 
řadu služeb (například služby společného 
stravování a služby v oblasti zásobování 
vodou), které vykazují potenciál k 
přeshraničnímu obchodu.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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. Tato 
směrnice by se proto měla vztahovat na 
řadu služeb (například služby společného 
stravování a služby v oblasti zásobování 
vodou), které vykazují potenciál k 
přeshraničnímu obchodu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Musí být zachováno privilegované postavení služeb typu B. Sociální a zdravotnické služby 
vykazují jen malý význam pro vnitřní trh a zpravidla jsou poskytovány na místní úrovni. 
Protože je voda nezbytnou podmínkou k životu, je třeba zde jednat citlivě a zohlednit životní 
prostředí, stejně jako hygienické požadavky. Vodohospodářské služby by měly být v souladu s 
článkem 17 směrnice 2006/123/ES vyňaty z oblasti působnosti směrnice o udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 331
Werner Kuhn

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 

vypouští se
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zakázek na ohraničený počet služeb. Tato 
směrnice by se proto měla vztahovat na 
řadu služeb (například služby společného 
stravování a služby v oblasti zásobování 
vodou), které vykazují potenciál k 
přeshraničnímu obchodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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. Tato směrnice by 
se proto měla vztahovat na řadu služeb 
(například služby společného stravování a 
služby v oblasti zásobování vodou), které 
vykazují potenciál k přeshraničnímu 
obchodu.

(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. Tato směrnice by 
se proto měla vztahovat na řadu služeb, 
které vykazují potenciál k přeshraničnímu 
obchodu.

Or. en

Odůvodnění

Ve věci konkrétního rozsahu služeb doposud nebylo dosaženo shody a bude se o něm ještě 
jednat.

Pozměňovací návrh 333
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Takzvané osobní služby je třeba 
vyloučit z úplného uplatňování této 
směrnice, protože mají omezený 
přeshraniční rozměr (např. sociální, 
vzdělávací a zdravotnické služby, včetně 
záchranných služeb). Tyto služby jsou 
poskytovány v konkrétním kontextu, který 
se mezi jednotlivými členskými státy kvůli 
rozdílným kulturním tradicím značně liší. 
Proto je třeba zde použít výrazně 
redukovaný, volný režim s pouze dvěma 
požadavky na transparentnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 334
Heide Rühle

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, 
zdravotní a vzdělávací služby. Tyto služby 
jsou poskytovány v rámci určitého 
kontextu, který se v jednotlivých členských 
státech kvůli různým kulturním tradicím 
zásadním způsobem liší. 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 

(21) Vzhledem k výsledkům hodnocení, 
které Komise provedla v souvislosti 
s reformou pravidel pro veřejné zakázky, je 
vhodné vyloučit z plného uplatňování této 
směrnice ty služby, které mají omezený 
přeshraniční rozměr, zejména tzv. osobní 
služby. Tyto služby jsou poskytovány 
v rámci určitého kontextu, který se 
v jednotlivých členských státech kvůli 
různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem liší. Pro udělování koncesí na 
tyto služby je proto nutné zavést volnější 
režim. Povinnost zveřejnit oznámení o 
udělení koncese, jejíž hodnota překračuje 
prahovou hodnotu, se jeví jako vhodný 
způsob, jak zajistit dodržování zásad 
transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a současně 
umožnění veřejným zadavatelům a 
zadavatelům zohledňovat specifickou 
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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.

povahu daných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Barbara Weiler

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, 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 

(21) Je 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 
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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.

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

Pozměňovací návrh 336
Philippe Juvin

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, 
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 

(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 
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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.

koncesí na tyto služby, který bere v úvahu 
skutečnost, že tyto služby jsou nově 
regulovány. Povinnost zveřejnit oznámení 
o udělení koncese, jejíž hodnota se rovná 
prahové hodnotě stanovené v této směrnici 
nebo je vyšší, se jeví jako vhodný způsob, 
jak zajistit dodržení zásady 
transparentnosti a současně umožnit
zadavateli zohledňovat specifickou povahu 
daných služeb. Členské státy by měly 
zajistit, aby zadavatel mohl zohlednit 
potřebu zajistit inovaci a v souladu s 
protokolem č. 26 připojeným ke Smlouvě 
o fungování Evropské unie rovněž 
vysokou úroveň kvality a bezpečnosti, a co 
se týče dostupnosti i rovné zacházení 
a podporu univerzálního přístupu a práv 
uživatelů.

Or. fr

Odůvodnění

Sladění textu s navrhovanými pozměňovacími návrhy v návrhu zprávy (zrušení přechodných 
prahových hodnot, takže zůstane jediná možná prahová hodnota, tedy 5 milionů EUR).

Pozměňovací návrh 337
Peter Simon

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 

(21) Vzhledem k výsledkům hodnocení, 
které Komise provedla v souvislosti s 
reformou pravidel pro veřejné zakázky, je 
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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.

vhodné vyloučit z plného uplatňování této 
směrnice 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 rámci určitého 
kontextu, který se v jednotlivých členských 
státech kvůli různým kulturním tradicím 
zásadním způsobem 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) 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 a ostatní 
služby s omezeným přeshraničním 
rozměrem, jako jsou určité právní a 
hotelové služby a služby v oblasti 
společného stravování. Tyto služby jsou 
poskytovány v rámci určitého kontextu, 
který se v jednotlivých členských státech 
kvůli různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem 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. en
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Odůvodnění

Volnější režim, do nějž spadají sociální a jiné služby, je třeba rozšířit.

Pozměňovací návrh 339
Mikael Gustafsson

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, zdravotní a vzdělávací služby. 
Tyto služby jsou poskytovány v rámci 
určitého kontextu, který se v jednotlivých 
členských státech kvůli různým kulturním 
tradicím zásadním způsobem liší. 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 

(21) Služby obecného zájmu, které řeší 
základní potřeby občanů, například 
zásobování obcí vodou, čištění a likvidace 
odpadních vod, nakládání s odpady a 
služby, jako jsou sociální, zdravotní a 
vzdělávací služby, jsou z uplatňování této 
směrnice vyloučeny. Tyto služby jsou 
poskytovány v rámci určitého kontextu, 
který se v jednotlivých členských státech 
kvůli různým kulturním tradicím zásadním 
způsobem 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 zajištění 
dodržování zásad transparentnosti 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 
inovace, kvalitu, kontinuitu, přístupnost, 
dostupnost a komplexnost služeb, rovné 
zacházení, rovnost žen a mužů, co 
nejmenší dopad na klima, specifické 
potřeby různých kategorií uživatelů, 
zapojení a posílení postavení uživatelů a 
inovace.
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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. en

Pozměňovací návrh 340
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Touto směrnicí není dotčena 
svobodná možnost vnitrostátních, 
regionálních nebo místních orgánů 
definovat služby obecného hospodářského 
zájmu při respektování smluv. Touto 
směrnicí není dotčena ani pravomoc 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů poskytovat, nechávat vykonávat a 
financovat služby obecného 
hospodářského zájmu podle článku 14 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
protokolu č. 26 připojeného ke Smlouvě o 
fungování Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Připomenutí svobodné možnosti vnitrostátních, regionálních a místních orgánů definovat 
služby obecného hospodářského zájmu a poskytovat, nechávat vykonávat a financovat služby 
obecného hospodářského zájmu v souladu se smlouvami.

Pozměňovací návrh 341
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vzhledem k významu kulturního 
kontextu a citlivosti těchto služeb by
členské státy měly mít široké rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla 
směrnice členským státům nebrání 
používat při výběru poskytovatelů služeb 
zvláštní kritéria kvality, jako jsou kritéria 
stanovená v dobrovolném evropském 
rámci kvality sociálních služeb, který přijal 
Výbor Evropské unie pro sociální ochranu. 
Členské státy nebo orgány veřejné správy 
mohou poskytovat tyto služby samy, nebo 
zorganizovat sociální služby způsobem, 
který neznamená uzavření koncesních 
smluv, například pouhým financováním 
těchto služeb nebo udělením licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky, jež veřejný 
zadavatel nebo zadavatel stanoví předem, 
bez jakýchkoli omezení nebo kvót, pokud 
tento systém zajišťuje dostatečné 
zveřejnění a dodržuje zásady
transparentnosti a zákazu diskriminace.

(22) Vzhledem k významu kulturního 
kontextu a citlivosti těchto služeb mají 
členské státy široké rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla 
směrnice členským státům nebrání 
používat při výběru poskytovatelů služeb 
zvláštní kritéria kvality, jako jsou kritéria 
stanovená v dobrovolném evropském 
rámci kvality sociálních služeb, který přijal 
Výbor Evropské unie pro sociální ochranu. 
Členské státy nebo orgány veřejné správy 
mohou poskytovat tyto služby samy, nebo 
zorganizovat sociální služby způsobem, 
který neznamená uzavření koncesních 
smluv, například pouhým financováním 
těchto služeb nebo udělením licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky, jež veřejný 
zadavatel nebo zadavatel stanoví předem, 
pokud tento systém zajišťuje dodržování 
zásad transparentnosti a zákazu 
diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vzhledem k významu kulturního 
kontextu a citlivosti těchto služeb by 
členské státy měly mít široké rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla 
směrnice členským státům nebrání 

(22) Vzhledem k významu kulturního 
kontextu a citlivosti těchto služeb mají
členské státy široké rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla 
směrnice členským státům nebrání 
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používat při výběru poskytovatelů služeb 
zvláštní kritéria kvality, jako jsou kritéria 
stanovená v dobrovolném evropském 
rámci kvality sociálních služeb, který přijal 
Výbor Evropské unie pro sociální ochranu. 
Členské státy nebo orgány veřejné správy 
mohou poskytovat tyto služby samy, nebo 
zorganizovat sociální služby způsobem, 
který neznamená uzavření koncesních 
smluv, například pouhým financováním 
těchto služeb nebo udělením licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky, jež veřejný 
zadavatel nebo zadavatel stanoví předem, 
bez jakýchkoli omezení nebo kvót, pokud 
tento systém zajišťuje dostatečné 
zveřejnění a dodržuje zásady 
transparentnosti a zákazu diskriminace.

používat při výběru poskytovatelů služeb 
zvláštní kritéria kvality, jako jsou kritéria 
stanovená v dobrovolném evropském 
rámci kvality sociálních služeb, který přijal 
Výbor Evropské unie pro sociální ochranu. 
Členské státy nebo orgány veřejné správy 
mohou poskytovat tyto služby samy, nebo 
zorganizovat sociální služby způsobem, 
který neznamená uzavření koncesních 
smluv, například pouhým financováním 
těchto služeb nebo udělením licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky, jež veřejný 
zadavatel nebo zadavatel stanoví předem, 
bez jakýchkoli omezení nebo kvót, nebo 
uzavřením smluv s takovými subjekty,
pokud tento systém zajišťuje dostatečné 
zveřejnění a dodržuje zásady 
transparentnosti a zákazu diskriminace.

Or. de

Odůvodnění

Objasnění, že sociální služby mohou být organizovány nejen udělením licencí nebo povolení, 
ale i uzavřením smluv, tak aby měly oprávnění je poskytovat všechny hospodářské subjekty 
splňující předem stanovená kritéria.

Pozměňovací návrh 343
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vzhledem k významu kulturního 
kontextu a citlivosti těchto služeb by
členské státy měly mít široké rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla 
směrnice členským státům nebrání 
používat při výběru poskytovatelů služeb 
zvláštní kritéria kvality, jako jsou kritéria 
stanovená v dobrovolném evropském 

(22) Vzhledem k významu kulturního 
kontextu a citlivosti těchto služeb mají
členské státy široké rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o organizaci výběru 
poskytovatelů služeb způsobem, který 
považují za nejvhodnější. Pravidla 
směrnice členským státům nebrání 
používat při výběru poskytovatelů služeb 
zvláštní kritéria kvality, jako jsou kritéria 
stanovená v dobrovolném evropském 
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rámci kvality sociálních služeb, který přijal 
Výbor Evropské unie pro sociální ochranu. 
Členské státy nebo orgány veřejné správy 
mohou poskytovat tyto služby samy, nebo 
zorganizovat sociální služby způsobem, 
který neznamená uzavření koncesních 
smluv, například pouhým financováním 
těchto služeb nebo udělením licencí či 
povolení všem hospodářským subjektům, 
které splňují podmínky, jež veřejný 
zadavatel nebo zadavatel stanoví předem, 
bez jakýchkoli omezení nebo kvót, pokud 
tento systém zajišťuje dostatečné 
zveřejnění a dodržuje zásady 
transparentnosti a zákazu diskriminace.

rámci kvality sociálních služeb, který přijal 
Výbor Evropské unie pro sociální ochranu. 
Členské státy nebo orgány veřejné správy 
mohou poskytovat tyto služby samy, jako 
například služby obecného hospodářského 
zájmu, nebo zorganizovat sociální služby 
způsobem, který neznamená uzavření 
koncesních smluv, například pouhým 
financováním těchto služeb nebo udělením 
licencí či povolení všem hospodářským 
subjektům, které splňují podmínky, jež 
veřejný zadavatel nebo zadavatel stanoví 
předem, bez jakýchkoli omezení nebo kvót, 
pokud tento systém zajišťuje dostatečné 
zveřejnění a dodržuje zásady 
transparentnosti a zákazu diskriminace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 344
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Služby obecného hospodářského 
zájmu, jak je stanoveno v článcích 14 a 
106 SFEU, jsou často ziskové, v první 
řadě však slouží všeobecnému zájmu, a 
proto na ně členské státy uvalily zvláštní 
závazky veřejné služby. Orgány považují 
služby obecného hospodářského zájmu za 
zásadní, přestože trh nemusí k jejich 
poskytování nabízet dostatečné pobídky. 
Plnění požadavku veřejné služby může 
zahrnovat zvláštní nebo výlučná práva a 
zvláštní mechanismy financování. Služby 
obecného hospodářského zájmu nejsou a 
nemohou být za podmínek, jako je cena, 
objektivní kvalitativní charakteristiky, 
návaznost a přístupnost služby, v souladu 
s veřejným zájmem, jak jej definuje 
členský stát, uspokojivě zajišťovány 
trhem. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
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pravomoci členských států vymezit služby 
obecného hospodářského zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Koncesní řízení by se mělo skládat 
z několika etap, včetně zveřejnění 
oznámení o koncesi, který zadavateli, jenž 
hodlá udělit koncesi, umožní o tomto 
záměru informovat; prezentace nabídek 
hospodářských subjektů, které na základě 
oznámení projeví o koncesi zájem; ověření 
podmínek účasti zájemců; předložení 
nabídek ze strany zájemců; práva 
zadavatele jednat se zájemcem 
o objektivních kritériích udělení koncese; 
a včetně rozhodnutí zadavatele o udělení 
smlouvy o koncesi koncesionáři 
a oznámení o udělení koncese. Je třeba, 
aby bylo možné zařadit dílčí etapy, v nichž 
se určí výběr zájemců, kteří mohou
podávat nabídky, a těmto vybraným 
zájemcům se zašle výzva k podání 
nabídky. Zadavatel by rovněž měl mít 
právo obrátit se na hospodářské subjekty, 
které na oznámení o koncesi nereagovaly. 
Také by mělo být možné změnit pořadí 
etap, například provést hodnocení 
podaných nabídek před kontrolou kritérií 
výběru, s výhradou dodržování zásad 
transparentnosti a zákazu diskriminace. 
Pokud budou dodržena ustanovení této 
směrnice, zadavatel by měl mít značnou 
svobodu při volbě postupu výběru 
koncesionáře, přičemž povinné jsou pouze 
dvě etapy: oznámení o koncesi v úvodní 
fázi (s výjimkou případů, kdy je tato 
směrnice nevyžaduje) a oznámení 
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o udělení koncese v závěrečné fázi. Tato 
volnost by měla být vyvážena povinností 
provést výběr transparentně a zacházet se 
všemi zájemci a uchazeči rovným 
způsobem.

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění pozměňovacího návrhu zpravodaje č. 18 v souvislosti s právním rámcem, v němž je 
možno provádět úpravy pořadí etap. Při organizaci řízení je velký manévrovací prostor 
ponechán zadavateli. Tato volnost však nesmí být na újmu transparentnosti řízení a zásadě 
zákazu diskriminace mezi zájemci/uchazeči.

Pozměňovací návrh 346
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly všechny hospodářské 
subjekty, které mají zájem, podat žádosti, 
měli by mít veřejní zadavatelé a 
zadavatelé povinnost dodržet minimální 
lhůtu pro doručení žádostí.

(23) Aby mohly všechny hospodářské 
subjekty, které mají zájem, předložit svou 
kandidaturu, měl by mít zadavatel 
povinnost dodržet minimální lhůtu pro 
doručení žádostí o účast.

Or. fr

Pozměňovací návrh 347
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Volba a uplatňování přiměřených, 
nediskriminačních a spravedlivých kritérií 
pro výběr hospodářských subjektů má 
zásadní význam pro zajištění jejich 
účinného přístupu k podnikatelským 

vypouští se
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příležitostem spojeným s koncesemi. Pro 
účast malých a středních podniků může 
být rozhodující zejména možnost, aby 
zájemce mohl využít schopnosti jiných 
subjektů. Je proto vhodné stanovit, že by 
kritéria pro výběr měla souviset výhradně 
s technickou, finanční a ekonomickou 
způsobilostí hospodářských subjektů, 
měla by být uvedena v oznámení o koncesi 
a nemohou vylučovat, aby hospodářský 
subjekt využil schopnosti jiných subjektů 
bez ohledu na právní povahu vztahů mezi 
ním a těmito subjekty, pokud veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli prokáže, že 
bude disponovat nezbytnými zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Volba a uplatňování přiměřených, 
nediskriminačních a spravedlivých kritérií 
pro výběr hospodářských subjektů má 
zásadní význam pro zajištění jejich 
účinného přístupu k podnikatelským 
příležitostem spojeným s koncesemi. Pro 
účast malých a středních podniků může být 
rozhodující zejména možnost, aby zájemce 
mohl využít schopnosti jiných subjektů. Je 
proto vhodné stanovit, že by kritéria pro 
výběr měla souviset výhradně
s technickou, finanční a ekonomickou 
způsobilostí hospodářských subjektů, měla 
by být uvedena v oznámení o koncesi a 
nemohou vylučovat, aby hospodářský 
subjekt využil schopnosti jiných subjektů 
bez ohledu na právní povahu vztahů mezi 
ním a těmito subjekty, pokud veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli prokáže, že 

(24) Volba a uplatňování přiměřených, 
nediskriminačních a spravedlivých kritérií 
pro výběr hospodářských subjektů má 
zásadní význam pro zajištění jejich 
účinného přístupu k podnikatelským 
příležitostem spojeným s koncesemi. Pro 
účast malých a středních podniků může být 
rozhodující zejména možnost, aby zájemce 
mohl využít schopnosti jiných subjektů. Je 
proto vhodné stanovit, že by kritéria pro 
výběr měla souviset s technickou, finanční 
a ekonomickou způsobilostí hospodářských 
subjektů, ale také, pokud jde o služby 
obecného hospodářského zájmu, 
s dodržováním environmentálních a 
sociálních opatření, opatření v oblasti 
soudržnosti a cílů vysoké úrovně kvality, 
bezpečnosti a co se týče dostupnosti i 
rovného zacházení a podpory 
univerzálního přístupu a práv uživatelů, 
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bude disponovat nezbytnými zdroji. měla by být uvedena v oznámení o koncesi 
a nemohou vylučovat, aby hospodářský 
subjekt využil schopnosti jiných subjektů 
bez ohledu na právní povahu vztahů mezi 
ním a těmito subjekty, pokud veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli prokáže, že 
bude disponovat nezbytnými zdroji.

Or. fr

Pozměňovací návrh 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Volba a uplatňování přiměřených, 
nediskriminačních a spravedlivých kritérií 
pro výběr hospodářských subjektů má 
zásadní význam pro zajištění jejich 
účinného přístupu k podnikatelským 
příležitostem spojeným s koncesemi. Pro 
účast malých a středních podniků může být 
rozhodující zejména možnost, aby zájemce 
mohl využít schopnosti jiných subjektů. Je 
proto vhodné stanovit, že by kritéria pro 
výběr měla souviset výhradně 
s technickou, finanční a ekonomickou 
způsobilostí hospodářských subjektů, měla 
by být uvedena v oznámení o koncesi a 
nemohou vylučovat, aby hospodářský 
subjekt využil schopnosti jiných subjektů 
bez ohledu na právní povahu vztahů mezi 
ním a těmito subjekty, pokud veřejnému
zadavateli nebo zadavateli prokáže, že 
bude disponovat nezbytnými zdroji.

(24) Důležitá je volba a uplatňování 
přiměřených, nediskriminačních a 
spravedlivých kritérií pro výběr. Pro účast 
malých a středních podniků může být 
rozhodující zejména možnost, aby zájemce 
mohl využít schopnosti jiných subjektů. Je 
proto vhodné stanovit, že by kritéria pro 
výběr měla být jasně vymezena, měla by 
být uvedena v oznámení o koncesi a 
nemohou vylučovat, aby zájemce využil 
schopnosti jiných subjektů bez ohledu na 
právní povahu vztahů mezi ním a těmito 
subjekty, pokud zadavateli prokáže, že 
bude disponovat nezbytnými zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Heide Rühle
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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 
uchazečům, měly by souviset s předmětem 
zakázky a neměly by veřejnému zadavateli 
nebo zadavateli ponechávat neomezenou 
volnost výběru. Měly by být doprovázeny 
minimálními požadavky, jež umožní 
účinné ověření informací poskytnutých 
uchazeči.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Pablo Arias Echeverría

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 

(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 přímo
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 
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dodržení těchto standardů a zvýšení právní 
jistoty mohou členské státy povolit 
používání kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky.

dodržení těchto standardů a zvýšení právní 
jistoty mohou členské státy povolit 
používání kritéria hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky.

Or. es

Pozměňovací návrh 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) S cílem zajistit ženám a mužům 
rovný přístup na trh práce je třeba 
zadavatelům umožnit zahrnout požadavky 
související s prosazováním rovnosti žen a 
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Za účelem lepšího zohlednění 
sociálních hledisek při udělování koncesí 
je třeba umožnit zadavatelům zahrnout do 
kritérií pro udělení požadavky týkající se 
pracovních podmínek. Cílem těchto 
požadavků je ochrana zdraví pracovníků 
ve výrobním procesu nebo podpora 
sociálního začlenění znevýhodněných 
osob nebo členů zranitelných skupin mezi 
osoby odpovědné za plnění koncese, 
včetně přístupnosti pro znevýhodněné 
skupiny, jako jsou mladí lidé, dlouhodobě 
nezaměstnaní, osoby z prostředí migrantů 
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a osoby s postižením. V tomto případě by 
kritéria pro udělení měla být uplatňována 
v souladu se směrnicí 96/71/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
16. prosince 1996 o vysílání pracovníků 
[1] v rámci poskytování služeb a 
způsobem, který přímo ani nepřímo 
nediskriminuje hospodářské subjekty 
z jiných členských států. Zadavatel by 
rovněž měl mít možnost použít jako 
kritéria pro udělení organizaci, kvalifikaci 
a zkušenosti pracovníků přidělených na 
plnění koncese, neboť tyto faktory mohou 
ovlivnit kvalitu plnění koncese a 
v důsledku toho ekonomickou hodnotu 
nabídky.
[1] Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Heide Rühle

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 vzhledem k předmětu 
koncese vymezeném v technických 
specifikacích, a posouzení poměru kvality 
a ceny u každé nabídky.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 355
Heide Rühle

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 
k osvědčením nebo zkušebním protokolům 
nebo nemá možnost je získat v příslušných 
lhůtách.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Technické specifikace, kritéria pro 
zadání koncese hrají v řízení o zadávání 
koncese různou úlohu, ale podstata těchto 
specifikací a kritérií je podobná. Pomocí 
technických specifikací stanoví veřejní
zadavatelé a zadavatelé vlastnosti 
požadované pro účast. Schopnost splnit 
technické specifikace je nezbytnou 
podmínkou, aby mohl být subjekt 
zvažován jako uchazeč o udělení koncesní 
smlouvy, a měly by tedy být zvažovány 
pouze stavební práce, dodávky a služby, 
které uvedené specifikace splňují. Kritéria 
pro zadání navíc umožňují veřejným 
zadavatelům a zadavatelům srovnávat 
výhody různých kombinací kritérií. Každá 
nabídka by měla být posouzena na 
základě všech kritérií, ale schopnost splnit 
všechna kritéria pro zadání není 
nezbytnou podmínkou, aby byl subjekt 
považován za uchazeče o zadání koncesní 
smlouvy. Podmínky plnění koncese by 
měly být součástí smlouvy a měly by 
uvádět, jak má být zakázka plněna.

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) [...] vypouští se
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Pozměňovací návrh 358
Evelyne Gebhardt

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 
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 

(29) Mělo by být povoleno, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohli 
v technických specifikacích a kritériích pro 
udělení odkázat na charakteristiky 
životního cyklu, např. na konkrétní 
výrobní proces, včetně např. sociálních 
hledisek a hledisek životního prostředí, na 
konkrétní způsob poskytování služeb, 
požadavky týkající se funkce nebo 
provedení v zájmu minimalizace či 
maximalizace dopadů na životní prostředí 
nebo sociální oblast, 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 např. ochrany zdraví 
pracovníků ve výrobním procesu, rovnosti 
pohlaví (např. rovného odměňování, 
slučitelnosti pracovního a rodinného 
života), přístupu k odbornému vzdělávání, 
zapojení uživatelů a konzultace s nimi, 
dostupnosti, lidských práv, etického 
obchodu nebo podpory sociální integrace 
znevýhodněných osob nebo členů 
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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.

zranitelných skupin (např. dlouhodobě 
nezaměstnaných osob, Romů, migrantů 
nebo mladých a starších pracovníků) 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 
a trvalost plnění koncese, a v důsledku 
toho ekonomickou hodnotu nabídky. 
Veřejní zadavatelé a zadavatelé mohou do 
technických specifikací nebo kritérií pro 
udělení koncese zařadit sociální otázky 
týkající se externích sociálních nákladů 
přímo souvisejících s životním cyklem, 
jako je dopad produkce na okolní 
prostředí a přilehlé komunity. Veřejní 
zadavatelé a zadavatelé by měli v 
technických specifikacích stanovit 
povinnosti týkající se sociálních podmínek 
a podmínek zaměstnání, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek 
stanovených v právních předpisech EU a 
ve vnitrostátních zákonech, nařízeních 
nebo správních předpisech, rozhodčích 
nálezech, kolektivních smlouvách a 
dohodách a v ustanoveních 
mezinárodního pracovního práva, které 
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platí v místě, kde se služby poskytují. Tyto 
povinnosti platí i v situacích s 
přeshraničním rozměrem, kdy 
zaměstnanci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 359
Françoise Castex

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 mají 

(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 zadávajícím 
orgánům 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, podmínek zaměstnávání a 
pracovních podmínek, dodržování 
kolektivních smluv 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 
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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 služeb10 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.

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, 
a vycházet z dodržování norem MOP, 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 360
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Elektronické informační a 
komunikační prostředky mohou 
významně zjednodušit zveřejňování 
zakázek a zvýšit účinnost a 
transparentnost koncesního řízení. Měly 
by se stát běžnými prostředky pro 
komunikaci a výměnu informací 
v koncesním řízení. Používání 
elektronických prostředků vede rovněž 
k úspoře času. Je proto nutno přijmout 
ustanovení o zkrácení minimálních lhůt 

vypouští se
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v případě, že se použijí elektronické 
prostředky, avšak pod podmínkou, že jsou 
slučitelné s konkrétním způsobem 
přenosu, který se předpokládá na úrovni 
Unie. Elektronické prostředky pro výměnu 
informací a komunikaci s vhodnými 
funkcemi navíc mohou veřejným 
zadavatelům a zadavatelům umožnit 
předcházet, zjišťovat a napravovat chyby, 
které se mohou vyskytnout během řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Veřejní zadavatelé a zadavatele 
z různých členských států mohou mít 
zájem na spolupráci a společném 
udělování veřejných koncesí s cílem co 
nejlépe využít potenciál vnitřního trhu, 
pokud jde o úspory z rozsahu a sdílení 
rizik a přínosů, zejména u inovativních 
projektů, které znamenají vyšší riziko, než 
by bylo přiměřeně přijatelné pro jednoho 
veřejného zadavatele nebo zadavatele. Je 
proto nutno stanovit nová pravidla pro 
přeshraniční společné udělování koncesí 
určením použitelných právních předpisů 
s cílem usnadnit přeshraniční společné 
udělování koncesí. Kromě toho veřejní 
zadavatelé a zadavatelé z různých 
členských států mohou zřídit společný 
právní subjekt podle vnitrostátního nebo 
unijního práva. Pro tuto formu 
společného udělování koncesí by měla být 
stanovena zvláštní pravidla.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 
kolektivní smlouvy jak na vnitrostátní 
úrovni, tak na úrovni Evropské unie, které 
platí v oblasti pracovních podmínek a 
bezpečnosti práce. V přeshraničních 
situacích, kdy pracovníci z jednoho 
členského státu poskytují služby v jiném 
členském státě za účelem plnění koncese, 
se použijí právní a správní předpisy a 
kolektivní smlouvy hostitelské země.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

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 

(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. Zadavatelé by měli mít 
mimoto možnost vyloučit zájemce nebo 
uchazeče kvůli závažnému porušení 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů, jejichž cílem je ochrana 
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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.

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 zadavatele, 
nebo v případě, kdy má hospodářský 
subjekt nebo jeho mateřská společnost 
sídlo ve třetí zemi, která při udělování 
koncesí uplatňuje restriktivní opatření u 
hospodářských subjektů se sídlem 
v Evropské unii, a tato opatření 
představují vážnou a trvalou diskriminaci 
hospodářských subjektů se sídlem 
v Evropské unii.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatnění zásady reciprocity v rámci řízení o udělení koncesí. Hospodářský subjekt, který je 
uchazečem v řízení o udělení koncese v členském státě EU, může být z uvedeného řízení 
vyloučen, pokud má sídlo ve třetím státě, který uplatňuje opatření, jimiž uzavírá svůj trh v 
oblasti koncesí před evropskými hospodářskými subjekty.

Pozměňovací návrh 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

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 

(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, z praní 
peněz a z neplacení daní nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení. Zadavatelé by měli 
mít mimoto možnost vyloučit zájemce 
nebo uchazeče kvůli porušení předpisů 
v oblasti sociálního či pracovního práva a 
v oblasti životního prostředí, kvůli 
závažnému porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů, jejichž cílem je ochrana 
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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.

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 zadavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

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. 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, 
jestliže takovéto porušení konstatoval 
soud, nebo pokud hospodářský subjekt 
vykazuje významné nebo přetrvávající 
nedostatky při plnění předchozí koncese 
nebo koncesí podobné povahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Philippe Juvin
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Je nutné objasnit podmínky, za nichž 
změny koncese během jejího plnění 
vyžadují s přihlédnutím k příslušné 
judikatuře Soudního dvora Evropské unie 
nové koncesní řízení. Nové řízení se 
vyžaduje v případě podstatných změn 
původní koncese prokazujících úmysl stran 
znovu sjednat základní podmínky této 
koncese. Tak je tomu zejména v případě, 
kdy by změněné podmínky ovlivnily 
výsledek řízení, pokud by byly součástí 
původního řízení. Za podstatnou změnu 
původní koncese by se obvykle nemělo 
považovat výjimečné a dočasné 
prodloužení doby platnosti koncese, jež má 
zajistit pouze kontinuitu poskytování 
služby do doby udělení nové koncese.

(34) Je nutné objasnit podmínky, za nichž 
změny koncese během jejího plnění 
vyžadují s přihlédnutím k příslušné 
judikatuře Soudního dvora Evropské unie 
nové koncesní řízení. Koncesi lze upravit 
během její doby platnosti doložkou ke 
smlouvě s výhradou opatření stanovených 
touto směrnicí. Nové řízení se naopak
vyžaduje v případě podstatných změn 
původní koncese prokazujících úmysl stran 
znovu sjednat základní podmínky této 
koncese. Tak je tomu zejména v případě, 
kdy by změněné podmínky ovlivnily 
výsledek řízení, pokud by byly součástí 
původního řízení. Za podstatnou změnu 
původní koncese by se obvykle nemělo 
považovat výjimečné a dočasné 
prodloužení doby platnosti koncese, jež má 
zajistit pouze kontinuitu poskytování 
služby do doby udělení nové koncese.

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění pozměňovacího návrhu zpravodaje č. 31 v souvislosti s právním rámcem, v němž je 
možno provádět úpravy smluv během doby platnosti (dodržování zásad transparentnosti a 
zákazu diskriminace).

Pozměňovací návrh 367
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Je nutné objasnit podmínky, za nichž 
změny koncese během jejího plnění 
vyžadují s přihlédnutím k příslušné 
judikatuře Soudního dvora Evropské unie 

(34) Je nutné objasnit podmínky, za nichž 
změny koncese během jejího plnění 
vyžadují s přihlédnutím k příslušné 
judikatuře Soudního dvora Evropské unie 
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nové koncesní řízení. Nové řízení se 
vyžaduje v případě podstatných změn 
původní koncese prokazujících úmysl stran 
znovu sjednat základní podmínky této 
koncese. Tak je tomu zejména v případě, 
kdy by změněné podmínky ovlivnily 
výsledek řízení, pokud by byly součástí 
původního řízení. Za podstatnou změnu 
původní koncese by se obvykle nemělo 
považovat výjimečné a dočasné 
prodloužení doby platnosti koncese, jež 
má zajistit pouze kontinuitu poskytování 
služby do doby udělení nové koncese.

nové koncesní řízení. Koncesi lze upravit 
během její doby platnosti doložkou ke 
smlouvě. Nové řízení se naopak vyžaduje 
v případě podstatných změn původní 
koncese prokazujících úmysl stran znovu 
sjednat základní podmínky této koncese.

Or. fr

Pozměňovací návrh 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Je nutné objasnit podmínky, za nichž 
změny koncese během jejího plnění 
vyžadují s přihlédnutím k příslušné 
judikatuře Soudního dvora Evropské unie 
nové koncesní řízení. Nové řízení se 
vyžaduje v případě podstatných změn 
původní koncese prokazujících úmysl stran 
znovu sjednat základní podmínky této 
koncese. Tak je tomu zejména v případě, 
kdy by změněné podmínky ovlivnily 
výsledek řízení, pokud by byly součástí 
původního řízení. Za podstatnou změnu 
původní koncese by se obvykle nemělo 
považovat výjimečné a dočasné 
prodloužení doby platnosti koncese, jež má 
zajistit pouze kontinuitu poskytování 
služby do doby udělení nové koncese.

(34) Je nutné objasnit podmínky, za nichž 
změny koncese během jejího plnění 
vyžadují s přihlédnutím k příslušné 
judikatuře Soudního dvora Evropské unie 
nové koncesní řízení. Koncesi lze upravit 
během její doby platnosti doložkou ke 
smlouvě. Nové řízení se naopak vyžaduje 
v případě podstatných změn původní
koncese prokazujících úmysl stran znovu 
sjednat základní podmínky této koncese. 
Tak je tomu zejména v případě, kdy by 
změněné podmínky ovlivnily výsledek 
řízení, pokud by byly součástí původního 
řízení. Za podstatnou změnu původní 
koncese by se obvykle nemělo považovat 
výjimečné a dočasné prodloužení doby 
platnosti koncese, jež má zajistit pouze 
kontinuitu poskytování služby do doby 
udělení nové koncese. Zadavatel a 
koncesionář se nicméně na konci smlouvy 
zdrží prodloužení motivovaného 
investicemi, které nejsou nezbytné 
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k výkonu koncese a které by byly 
provedeny s jediným cílem, kterým je 
prodloužit dobu trvání koncese. 

Or. fr

Odůvodnění

Přizpůsobení pozměňovacímu návrhu k článku 42.

Pozměňovací návrh 369
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Vzhledem k tomu, že koncese jsou 
často dlouhodobými smlouvami, je při 
posuzování jejich hodnoty důležité, aby 
pokaždé, když se objeví otázka tohoto 
posuzování, byla provedena aktualizace 
příslušných kvantitativních údajů. Tak 
bude moci být právní přístup v dokonalém 
souladu se skutečnou hospodářskou a 
finanční situací týkající se koncesní 
smlouvy. 

Or. fr

Odůvodnění

Soulad s pozměňovacími návrhy v článcích.

Pozměňovací návrh 370
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Veřejní zadavatelé a zadavatelé se 
mohou setkat s vnějšími okolnostmi, jež 

(35) Zadavatel se může setkat s vnějšími 
okolnostmi, jež nebylo možno v době 
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nebylo možno v době udělení koncese 
předvídat. V tomto případě je zapotřebí 
určitá míra pružnosti za účelem 
přizpůsobení koncese těmto okolnostem 
bez nového koncesního řízení. Pojem 
okolnosti, které veřejný zadavatel nebo 
zadavatel jednající s péčí řádného 
hospodáře nemohl předvídat, odkazují na 
okolnosti, jež nebylo možno předvídat 
navzdory přiměřeně pečlivé přípravě 
původního koncesního řízení ze strany 
veřejného zadavatele nebo zadavatele s 
přihlédnutím k dostupným prostředkům, 
povaze a vlastnostem konkrétního 
projektu, osvědčeným postupům v dané 
oblasti a nutnosti zajistit odpovídající 
vztah mezi zdroji vynaloženými při 
přípravě zadávacího řízení a jeho 
předvídatelnou hodnotou. To se však 
nemůže vztahovat na případy, kdy má 
změna za následek změnu povahy celkové 
zakázky, například nahrazením 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, jež 
mají být pořízeny, něčím jiným nebo 
zásadní změnou druhu zakázky, jelikož v 
tomto případě lze předpokládat 
hypotetický vliv na výsledek.

udělení koncese předvídat. V tomto 
případě je zapotřebí určitá míra pružnosti 
za účelem přizpůsobení koncese těmto 
okolnostem bez nového koncesního řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 371
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V souladu se zásadami rovného 
zacházení a transparentnosti by úspěšný 
uchazeč neměl být nahrazen jiným 
hospodářským subjektem bez obnovení 
hospodářské soutěže pro danou koncesi. 
Úspěšný uchazeč plnící koncesi však může 
během plnění koncese projít určitými 
strukturálními změnami, jako je čistě 

(36) V souladu se zásadami rovného 
zacházení a transparentnosti by úspěšný 
uchazeč neměl být nahrazen jiným 
hospodářským subjektem bez obnovení 
hospodářské soutěže pro danou koncesi. 
Úspěšný uchazeč plnící koncesi však může 
během plnění koncese projít určitými 
strukturálními změnami, jako je čistě 
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interní reorganizace, spojení nebo nabytí 
podniků či platební neschopnost, nebo být 
nahrazen na základě smluvního ujednání, 
jež je známo všem uchazečům a je 
v souladu se zásadami rovného zacházení a 
transparentnosti. Tyto strukturální změny 
by neměly automaticky vyžadovat nové 
koncesní řízení u všech koncesí, které tento 
podnik plní.

interní reorganizace, spojení nebo nabytí 
podniků či platební neschopnost, nebo být 
nahrazen na základě smluvního ujednání, 
jež je známo všem uchazečům a je 
v souladu se zásadami rovného zacházení a 
transparentnosti. Tyto strukturální změny 
by neměly vyžadovat nové koncesní řízení 
u všech koncesí, které tento podnik plní.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V souladu se zásadami rovného 
zacházení a transparentnosti by úspěšný 
uchazeč neměl být nahrazen jiným 
hospodářským subjektem bez obnovení 
hospodářské soutěže pro danou koncesi. 
Úspěšný uchazeč plnící koncesi však může 
během plnění koncese projít určitými 
strukturálními změnami, jako je čistě 
interní reorganizace, spojení nebo nabytí 
podniků, převod jmění nebo aktiv mezi 
podniky či platební neschopnost, nebo být 
nahrazen na základě smluvního ujednání, 
jež je známo všem uchazečům a je v 
souladu se zásadami rovného zacházení a 
transparentnosti. Tyto strukturální změny 
by neměly automaticky vyžadovat nové 
koncesní řízení u všech koncesí, které tento 
podnik plní.

(36) V souladu se zásadami rovného 
zacházení a transparentnosti by úspěšný 
uchazeč neměl být nahrazen jiným 
hospodářským subjektem bez obnovení 
hospodářské soutěže pro danou koncesi. 
Úspěšný uchazeč plnící koncesi však může 
během plnění koncese projít určitými 
strukturálními změnami, nebo být nahrazen 
na základě smluvního ujednání, jež je 
známo všem uchazečům a je v souladu se 
zásadami rovného zacházení a 
transparentnosti. Tyto strukturální změny 
by neměly automaticky vyžadovat nové 
koncesní řízení u všech koncesí, které tento 
podnik plní.

Or. fr

Pozměňovací návrh 373
Lara Comi
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) V souladu s judikaturou Soudního 
dvora Evropské unie se tato směrnice 
použije na koncese udělené po jejím 
vstupu v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) S cílem přizpůsobit se rychlému 
technickému a hospodářskému vývoji by 
Komisi měla být svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy 
akty týkající se některých nepodstatných 
prvků této směrnice. Technické údaje 
a vlastnosti zařízení pro elektronický 
příjem by měly odpovídat technickému 
vývoji a administrativním potřebám; je 
rovněž nutné Komisi zmocnit k vydávání 
závazných technických norem pro 
elektronickou komunikaci s cílem zajistit 
interoperabilitu technických formátů, 
postupů a předávání zpráv 
v koncesních řízeních prováděných pomocí 
elektronických prostředků komunikace 
s přihlédnutím k technickému vývoji a 
administrativním potřebám. K začlenění 
odvětvových opatření by mělo být možné 
rychle upravit seznam legislativních aktů 
Unie, které stanoví společné metody 
výpočtu nákladů životního cyklu. K 
naplnění těchto potřeb by Komise měla být 
zmocněna k aktualizaci seznamu 
legislativních aktů, včetně metod výpočtu 
nákladů životního cyklu.

(38) S cílem přizpůsobit se rychlému 
technickému a hospodářskému vývoji by 
Komisi měla být svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy 
akty týkající se některých nepodstatných 
prvků této směrnice. Technické údaje 
a vlastnosti zařízení pro elektronický 
příjem by měly odpovídat technickému 
vývoji a administrativním potřebám; je 
rovněž nutné Komisi zmocnit k vydávání 
závazných technických norem pro 
elektronickou komunikaci, jako je např.
předkládání třírozměrných elektronických 
zobrazení v případě podávání nabídek 
týkajících se koncesí na stavební práce,
s cílem zajistit interoperabilitu technických 
formátů, postupů a předávání zpráv 
v koncesních řízeních prováděných pomocí 
elektronických prostředků komunikace
s přihlédnutím k technickému vývoji a 
administrativním potřebám. K začlenění 
odvětvových opatření by mělo být možné 
rychle upravit seznam legislativních aktů 
Unie, které stanoví společné metody 
výpočtu nákladů životního cyklu. K 
naplnění těchto potřeb by Komise měla být 
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zmocněna k aktualizaci seznamu 
legislativních aktů, včetně metod výpočtu 
nákladů životního cyklu.

Or. en

Odůvodnění

Třírozměrná elektronická zobrazení jsou zásadním nástrojem, který veřejným zadavatelům 
umožňuje zdokonalit rozhodování v souvislosti s koncesemi na návrh, provedení a 
provozování veřejných staveb. Předkládání interoperabilních třírozměrných elektronických 
zobrazení již od uchazečů vyžaduje několik členských států.

Pozměňovací návrh 375
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) V zájmu zajištění přiměřené soudní 
ochrany zájemců a uchazečů 
v koncesních řízeních a rovněž účinného 
vymáhání dodržování pravidel obsažených 
v této směrnici a zásad Smlouvy by se 
směrnice Rady 89/665/EHS o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících 
se přezkumného řízení při zadávání 
veřejných zakázek na dodávky a stavební 
práce a směrnice Rady 92/13/EHS o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se uplatňování pravidel 
Společenství pro postupy při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a telekomunikací měly vztahovat rovněž 
na koncese na služby a koncese na 
stavební práce udělené veřejnými 
zadavateli a zadavateli. Směrnice 
89/665/EHS a 92/13/EHS by proto měly 
být odpovídajícím způsobem změněny.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) V zájmu zajištění přiměřené soudní 
ochrany zájemců a uchazečů v 
koncesních řízeních a rovněž účinného 
vymáhání dodržování pravidel obsažených 
v této směrnici a zásad Smlouvy by se 
směrnice Rady 89/665/EHS o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících 
se přezkumného řízení při zadávání 
veřejných zakázek na dodávky a stavební 
práce a směrnice Rady 92/13/EHS o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se uplatňování pravidel 
Společenství pro postupy při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a telekomunikací měly vztahovat rovněž 
na koncese na služby a koncese na 
stavební práce udělené veřejnými 
zadavateli a zadavateli. Směrnice 
89/665/EHS a 92/13/EHS by proto měly 
být odpovídajícím způsobem změněny.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Uplatňování směrnic o přezkumném řízení (89/665/EHS a 92/13/ES) by v případě smluv 
s komplexními koncesemi nebylo přiměřené. Účelem pozměňovacího návrhu je uvést 
povinnosti členských států do souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, který ve 
svém rozsudku ve věci C-324/98 členské státy zavazuje pouze k tomu, aby provedly kontrolu 
toho, zda byl postup proveden nestranně.

Pozměňovací návrh 377
Werner Kuhn

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) V zájmu zajištění přiměřené soudní 
ochrany zájemců a uchazečů v 
koncesních řízeních a rovněž účinného 
vymáhání dodržování pravidel obsažených 
v této směrnici a zásad Smlouvy by se 
směrnice Rady 89/665/EHS o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících 
se přezkumného řízení při zadávání 
veřejných zakázek na dodávky a stavební 
práce a směrnice Rady 92/13/EHS o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se uplatňování pravidel 
Společenství pro postupy při zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a telekomunikací měly vztahovat rovněž 
na koncese na služby a koncese na 
stavební práce udělené veřejnými 
zadavateli a zadavateli. Směrnice 
89/665/EHS a 92/13/EHS by proto měly 
být odpovídajícím způsobem změněny.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 378
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Právo Unie týkající se zadávání 
veřejných zakázek vyžaduje, aby členské 
státy průběžně a systematicky sledovaly 
uplatňování a fungování těchto pravidel 
za účelem efektivního a jednotného 
uplatňování práva Unie. Proto tam, kde 
členské státy pověří jeden vnitrostátní 
orgán sledováním, prováděním a 
kontrolou zadávání veřejných zakázek, 
může mít tento orgán tytéž povinnosti ve 
vztahu ke koncesím. Jediný subjekt s 

vypouští se
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těmito zastřešujícími úkoly by měl mít 
přehled o hlavních obtížích při 
uplatňování pravidel a navrhovat vhodná 
nápravná opatření u strukturálnějších 
problémů. Tento subjekt by také mohl 
poskytovat bezprostřední zpětnou vazbu o 
fungování politiky a potenciálních 
slabých místech ve vnitrostátní legislativě 
a postupech, čímž by přispíval k rychlému
nalézání řešení a zlepšování postupů 
udělování koncesí.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Touto směrnicí není dotčena 
pravomoc členských států svěřit, stanovit 
a zorganizovat úkol veřejné služby podle 
protokolu č. 29 připojeného ke smlouvám 
týkající se veřejnoprávního systému 
vysílání v členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 380
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla postupu 
veřejných zadavatelů a zadavatelů při 
udělování koncesí, jejichž odhadovaná 
hodnota dosahuje nejméně prahových 
hodnot stanovených v článku 5.

1. Tato směrnice stanoví pravidla postupu 
veřejných zadavatelů a zadavatelů při 
udělování koncesí, jejichž odhadovaná 
hodnota dosahuje nejméně prahových 
hodnot stanovených v článku 5 jedním 
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z těchto subjektů:
2. Tato směrnice se vztahuje na pořízení 
staveb nebo služeb, včetně dodávek 
souvisejících s předmětem koncese, od 
hospodářských subjektů vybraných buď:
a) veřejnými zadavateli bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou stavby nebo služby 
včetně souvisejících dodávek určeny 
k veřejnému účelu, nebo

a) veřejnými zadavateli, nebo

b) zadavateli za předpokladu, že stavby 
nebo služby včetně souvisejících dodávek
jsou určeny k vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III.

b) zadavateli za předpokladu, že stavby 
nebo služby jsou určeny k vykonávání 
jedné z činností uvedených v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Liisa Jaakonsaari

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice respektuje zásadu 
svobodné správy ze strany veřejných 
zadavatelů a zadavatelů v souladu se 
Smlouvami. Druzí jmenovaní budou mít 
možnost svobodně se rozhodnout, jak 
nejlépe zajišťovat, organizovat a řídit 
provádění stavebních prací a poskytování 
služeb, za něž nesou odpovědnost, 
v souladu s legislativními ustanoveními a 
metodami, které považují za nejúčinnější 
způsob, jak zajistit vysokou úroveň kvality, 
bezpečnosti a dostupnosti, rovné 
zacházení a podporu všeobecného 
přístupu k veřejným službám a práv 
uživatelů v této oblasti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Touto směrnicí není dotčeno právo 
veřejných orgánů na všech úrovních 
rozhodovat, zda a do jaké míry chtějí samy 
vykonávat veřejné funkce. Veřejné orgány 
mohou použít své vlastní zdroje a plnit 
úkoly veřejného zájmu, aniž by se musely 
obracet na vnější hospodářské subjekty. 
Mohou tak činit ve spolupráci s dalšími 
veřejnými orgány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 383
Liisa Jaakonsaari

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Podrobnosti koncesních smluv, včetně 
těch, jež se týkají přenosu operačního 
rizika a případných plateb zadavatele 
hospodářskému subjektu, jsou 
zpřístupněny veřejnosti a otevřeny 
kontrole.
Zveřejní se rovněž jakékoli následné 
změny smluv.
Členské státy zajistí, aby bylo 
zveřejňováno pravidelné hodnocení plnění 
koncesí.
Členské státy zajistí, aby pro koncese na 
veřejné služby platily tytéž požadavky 
týkající se transparentnosti a veřejné 
kontroly jako pro veřejně poskytované 
služby.
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Or. en

Pozměňovací návrh 384
Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejnými zadavateli bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou stavby nebo služby 
včetně souvisejících dodávek určeny k 
veřejnému účelu, nebo

a) veřejnými zadavateli

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh vychází z úvahy, že vzhledem ke struktuře koncesní smlouvy, 
kdy je provozní riziko spojené se stavbou nebo službou převedeno na koncesionáře, je velmi 
nepravděpodobné, že by veřejní zadavatelé uzavřeli koncesní smlouvy na stavební práce, 
dodávky nebo služby, které nejsou určeny k přímému či nepřímému uspokojování veřejného 
účelu (nebo obecného zájmu). 

Pozměňovací návrh 385
Werner Kuhn

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se neuplatní, jestliže 
veřejný zadavatel plní své úkoly ve 
veřejném zájmu vlastními prostředky nebo 
ve spolupráci s jinými veřejnými 
zadavateli.

Or. de

Pozměňovací návrh 386
Pier Antonio Panzeri
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání, včetně environmentálních, 
zdravotních, bezpečnostních, 
sociálněprávních a pracovněprávních 
předpisů a norem stanovených Evropskou 
unií a vnitrostátními právními předpisy 
a kolektivními smlouvami, které se použijí 
v případě poskytování stavebních prací, 
dodávek a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
udělování koncesí. To znamená, že 
v případě koncesí ve smyslu této směrnice 
se nepoužije ani směrnice o veřejných 
zakázkách, ani směrnice o zakázkách 
udělovaných subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

2a. Uplatňování této směrnice podléhá 
článkům 36, 51, 52, 62 a 346 SFEU.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je součástí balíčku, jehož cílem je zajistit, aby nedocházelo 
k překrývání působnosti této směrnice a směrnice o koordinaci postupů při zadávání 
některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a 
bezpečnosti (2009/81/ES) ani souvisejících příslušných článků Smlouvy.

Pozměňovací návrh 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro postup veřejných zadavatelů a 
zadavatelů při udělování koncesí podle 
čl. 1 odst. 1 platí výhradně podmínky 
podle této směrnice. Ustanovení směrnice 
o zadávání veřejných zakázek a směrnice 
o zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb se 
na koncese podle odstavce 1 neuplatní ani 
odpovídajícím způsobem.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice o udělování koncesí by měla obsahovat vyčerpávající pravidla. Nemělo by docházet 
k odvozenému používání ustanovení směrnice o zadávání veřejných zakázek ani směrnice o 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb.

Pozměňovací návrh 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se neuplatní, jestliže 
veřejný zadavatel plní své úkoly ve 
veřejném zájmu vlastními prostředky nebo 
ve spolupráci s jinými veřejnými 
zadavateli.

Or. de

Odůvodnění

Znění vychází z judikatury Evropského soudního dvora ve věcech C-324/07 (Coditel Brabant, 
Rn. 48 a 49) a C 480/06 (Stadtreinigung Hamburg, Rn. 45).

Pozměňovací návrh 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí není dotčeno právo 
orgánů veřejné správy na jakékoli úrovni 
rozhodnout se pro provedení stavebních 
prací či poskytování služeb vlastními 
silami, za využití vlastních vnitřních 
zdrojů, aniž by byly povinny udělit 
koncese externím hospodářským 
subjektům. Tyto úkoly mohou plnit ve 
spolupráci s jinými veřejnými zadavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

2a. Tato směrnice se nevztahuje na akty či 
smlouvy, jejichž prostřednictvím stát nebo 
orgán či subjekt veřejné správy udělí 
hospodářskému subjektu právo využívat 
určité veřejné oblasti nebo zdroje, přičemž 
stát nebo orgán či subjekt veřejné správy 
stanoví:
a) obecné podmínky pro vykonávání 
ekonomické činnosti, aniž by se stal 
příjemcem konkrétních stavebních prací 
nebo služeb poskytovaných hospodářským 
subjektem, nebo
b) podmínky užívání určitých veřejných 
oblastí nebo zdrojů, jako jsou smlouvy o 
nájmu pozemků. Pro tento účel je 
nepodstatné, že při využívání veřejných 
pozemků či oblastí mohou být prováděny 
stavební práce s cílem tyto veřejné 
pozemky či oblasti zkvalitnit nebo zlepšit 
jejich infrastrukturu, pokud ekonomická 
činnost vykonávaná subjektem při 
provádění těchto stavebních prací 
převažuje.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 6 navrhované směrnice vylučuje z oblasti její působnosti smlouvy uzavřené 
mezi státem či orgány veřejné správy a podniky, které posledně jmenovaným pouze umožňují 
vykonávat při dodržení určitých stanovených požadavků ekonomickou činnost nebo využívat 
veřejné pozemky či oblasti. To je typické pro mnohé evropské přístavy, kde je stát vlastníkem 
pozemků a infrastruktury využívaných provozovateli přístavů, a v případě veřejných 
námořních koncesí pro účely cestovního ruchu a rekreace.

Pozměňovací návrh 393
Lara Comi

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

2a. Tato směrnice se použije na koncese, 
které budou uděleny po jejím vstupu 
v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 394
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí nejsou dotčeny: 
a) pracovní právo, tedy právní nebo 
smluvní ustanovení týkající se pracovních 
podmínek, podmínek zaměstnávání, 
včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a vztahů mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci, která členské státy používají 
podle vnitrostátního práva, jež je v 
souladu s právem Společenství; touto 
směrnicí rovněž nejsou dotčeny právní 
předpisy členských států v oblasti 
sociálního zabezpečení;
b) výkon základních práv uznaných v 
členských státech a prostřednictvím práva 
Společenství; touto směrnicí není rovněž 
dotčeno právo sjednávat, uzavírat a 
vymáhat kolektivní smlouvy a pořádat 
protestní akce zaměstnanců podle 
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů, které jsou v souladu s právem 
Společenství;
c) právo členských států stanovit v 
souladu s právem Společenství, co 
považují za služby obecného 
hospodářského zájmu, jakým způsobem by 
tyto služby měly být organizovány a 
financovány v souladu s předpisy pro 
státní podpory a jakým zvláštním 
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povinnostem by měly podléhat.

Or. de

Pozměňovací návrh 395
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tato směrnice se nevztahuje na služby 
obecného hospodářského zájmu, jak jsou 
definovány členskými státy, ani na ně 
nemá nepřímý dopad. Ustanovení této 
směrnice v každém případě zachovávají 
roli služeb obecného hospodářského 
zájmu, zejména při podpoře sociální a 
územní soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 14 SFEU a jejím protokolem č. 26 je naprosto nezbytné zachovat 
v plném rozsahu služby obecného zájmu, včetně právního postavení poskytovatelů (veřejných 
či soukromých), jejich financování, povinností a organizace. Služby obecného 
(hospodářského) zájmu by měly být z působnosti této směrnice zcela vyloučeny a neměly by jí 
být žádným způsobem dotčeny.

Pozměňovací návrh 396
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Zásada svobodné správy ze strany orgánů 

veřejné správy
Tato směrnice respektuje zásadu 
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svobodné správy ze strany veřejných 
zadavatelů a zadavatelů v souladu se 
smlouvami. Druzí jmenovaní budou mít 
možnost svobodně se rozhodnout, jak 
nejlépe zajišťovat, organizovat a řídit 
provádění stavebních prací a poskytování 
služeb, za něž nesou odpovědnost, 
v souladu s legislativními ustanoveními a 
metodami, které považují za nejúčinnější 
způsob, jak zajistit vysokou úroveň kvality, 
bezpečnosti a dostupnosti, rovné 
zacházení a podporu všeobecného 
přístupu k veřejným službám a práv 
uživatelů v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Othmar Karas

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Zásada svobodné organizace orgánů 

veřejné správy
Tato směrnice uznává zásadu svobodné 
organizace veřejných zadavatelů 
a zadavatelů v souladu se zásadou 
subsidiarity podle práva Unie a s platnými 
právními předpisy jednotlivých členských 
států. Tito zadavatelé mohou v souladu s 
právními předpisy příslušných členských 
států svobodně rozhodovat o způsobu 
řízení, který si zvolí pro realizaci staveb a 
poskytnutí služeb, popřípadě o tom, zda 
stavby nebo služby ve smyslu této 
směrnice uskuteční přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob. 

Or. de
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Odůvodnění

Potvrzení toho, že směrnice nezasahuje do zásady svobodné organizace orgánů veřejné 
správy a že členským státům ani orgánům veřejné správy rozhodně nepředepisuje, zda má 
službu poskytovat stát nebo třetí osoba. Tato zásada se týká zejména také citlivých oblastí 
poskytování služeb obecného, případně obecného hospodářského zájmu.

Pozměňovací návrh 398
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Zásada svobodné správy ze strany orgánů 

veřejné správy
1. Tato směrnice respektuje zásadu 
svobodné správy ze strany veřejných 
zadavatelů a zadavatelů v souladu se 
Smlouvami EU. Druzí jmenovaní budou 
mít možnost svobodně se rozhodnout, jak 
nejlépe zajišťovat, organizovat a řídit 
provádění stavebních prací a poskytování 
služeb, za něž nesou odpovědnost, 
v souladu s legislativními ustanoveními a 
metodami, které považují za nejúčinnější 
způsob, jak zajistit vysokou úroveň kvality, 
bezpečnosti a dostupnosti, rovné 
zacházení a podporu všeobecného 
přístupu k veřejným službám a práv 
uživatelů v této oblasti.
2. Směrnicí není dotčena svoboda 
členských států stanovit v souladu 
s právem Unie, co považují za služby 
obecného hospodářského zájmu, jakým 
způsobem by tyto služby měly být 
organizovány a financovány, v souladu 
s pravidly pro státní podporu, a jakým 
zvláštním povinnostem by měly podléhat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 399
Françoise Castex

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Zásada svobodné organizace orgánů 

veřejné správy
Tato směrnice uznává zásadu svobodné 
organizace veřejných zadavatelů 
a zadavatelů v souladu s platnými 
vnitrostátními předpisy. Tito zadavatelé 
mohou svobodně rozhodovat o způsobu 
řízení, který považují za nejvhodnější pro 
realizaci staveb a poskytnutí služeb, za něž 
nesou odpovědnost, podle právního 
režimu a za podmínek, které jsou podle 
jejich názoru nejúčinnější.
Při respektování článku 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a protokolu č. 
26 připojeného k této smlouvě není cílem 
ani důsledkem této směrnice předepisovat 
příslušným orgánům veřejné správy 
konkrétní právní formu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 400
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Zásady transparentnosti ze strany orgánů 

veřejné správy
Podrobnosti koncesních smluv, včetně 
těch, jež se týkají přenosu operačního 
rizika a případných plateb zadavatele 
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hospodářskému subjektu, jsou 
zpřístupněny veřejnosti a otevřeny 
kontrole. 
Zveřejní se rovněž jakékoli následné 
změny smluv.
Členské státy zajistí, aby bylo 
zveřejňováno pravidelné hodnocení plnění 
koncesí.
Členské státy zajistí, aby pro koncese na 
veřejné služby platily tytéž požadavky 
týkající se transparentnosti a veřejné 
kontroly jako pro veřejně poskytované 
služby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Zásady transparentnosti ze strany orgánů 

veřejné správy
Podrobnosti koncesních smluv, včetně 
těch, jež se týkají přenosu operačního 
rizika a případných plateb zadavatele 
hospodářskému subjektu, jsou 
zpřístupněny veřejnosti a otevřeny 
kontrole. 
Zveřejní se rovněž jakékoli následné 
změny smluv.
Členské státy zajistí, aby bylo 
zveřejňováno pravidelné hodnocení plnění 
koncesí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 402
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „veřejnou koncesí na stavební práce“ se 
rozumí úplatná smlouva uzavřená 
písemnou formou mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli, jejímž
předmětem je provedení stavebních prací, 
přičemž protiplnění za provedení 
stavebních prací spočívá buď výhradně 
v právu užívat stavbu, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

2) „koncesí na stavební práce“ se rozumí 
úplatná smlouva uzavřená písemnou 
formou, jejímž prostřednictvím jeden nebo 
více veřejných zadavatelů či zadavatelů 
svěřuje provedení stavebních prací 
jednomu nebo více hospodářským 
subjektům, přičemž protiplnění za toto 
svěření spočívá buď výhradně v právu 
užívat stavbu, nebo v tomto právu společně 
s platbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „veřejnou koncesí na stavební práce“ 
se rozumí úplatná smlouva uzavřená 
písemnou formou mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli, jejímž 
předmětem je provedení stavebních prací,
přičemž protiplnění za provedení 
stavebních prací spočívá buď výhradně v 
právu užívat stavbu, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

(2) a) „koncesí na stavební práce“ se 
rozumí úplatná smlouva uzavřená 
písemnou formou, jejímž prostřednictvím 
jeden nebo více veřejných zadavatelů nebo 
zadavatelů svěřuje provedení stavebních 
prací jednomu nebo více hospodářským 
subjektům, přičemž protiplnění za toto 
svěření spočívá buď výhradně v právu 
užívat stavby, které jsou předmětem 
smlouvy, nebo v tomto právu společně s 
platbou;

b) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou, 
jejímž prostřednictvím jeden nebo více 
veřejných zadavatelů nebo zadavatelů
svěřuje poskytování služeb jednomu nebo 
více hospodářským subjektům, přičemž 
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protiplnění za toto svěření spočívá buď 
výhradně v právu užívat službu, která je 
předmětem smlouvy, nebo v tomto právu 
společně s platbou.
Právo užívat stavbu nebo služby uvedené 
v písmenech a) a b) tohoto odstavce 
znamená přenesení značné části 
ekonomického rizika spojeného 
s provozováním stavby nebo poskytováním 
služeb na koncesionáře, přičemž toto 
riziko je definováno jako riziko spojené s 
vystavením nestabilitě trhu. Má se za to, 
že koncesionář převzal značné operační 
riziko, pokud mu za normálních 
provozních podmínek není zaručena 
návratnost vynaložených investic nebo 
nákladů vzniklých při provozování stavby 
nebo poskytování služeb, jež jsou 
předmětem koncese.

Or. fr

Odůvodnění

Objasnění pozměňovacího návrhu č. 44 předloženého zpravodajem: koncese na stavební 
práce a koncese na služby neznamená nutně existenci odpovědnosti veřejného zadavatele 
nebo zadavatele na počátku (např. výstavba a správa parkoviště). Objasnění možnosti použít 
definici „práva užívat stavbu nebo služby“ na koncese na stavební práce nebo na koncese na 
služby, nikoli pouze na koncese na služby.

Pozměňovací návrh 404
Liisa Jaakonsaari

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „veřejnou koncesí na stavební práce“ se 
rozumí úplatná smlouva uzavřená
písemnou formou mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli, jejímž
předmětem je provedení stavebních prací, 
přičemž protiplnění za provedení 
stavebních prací spočívá buď výhradně 

2) a) „koncesí na stavební práce“ se rozumí 
úplatná smlouva uzavřená písemnou 
formou, jejímž prostřednictvím jeden nebo 
více veřejných zadavatelů či zadavatelů 
svěřuje provedení stavebních prací 
jednomu nebo více hospodářským 
subjektům, přičemž protiplnění za toto 
svěření spočívá buď výhradně v právu 
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v právu užívat stavbu, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

užívat stavbu, která je předmětem 
smlouvy, nebo v tomto právu společně 
s platbou;

b) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou, 
jejímž prostřednictvím jeden nebo více 
veřejných zadavatelů či zadavatelů svěřuje 
poskytování služeb, za něž nese 
odpovědnost, jednomu nebo více 
hospodářským subjektům, přičemž 
protiplnění za toto svěření spočívá buď 
výhradně v právu využívat službu, která je 
předmětem smlouvy, nebo v tomto právu 
společně s platbou;
Právo užívat stavbu nebo služby znamená 
přenesení značného ekonomického rizika 
při užívání této stavby nebo služeb na 
koncesionáře, přičemž toto riziko je 
definováno jako riziko spojené 
s vystavením nestabilitě trhu a zahrnuje 
riziko spojené s poptávkou i dostupností. 
Má se za to, že koncesionář převzal 
značnou část operačního rizika, pokud 
mu není za běžných provozních podmínek 
a v souladu s ustanoveními smlouvy 
zaručena návratnost vynaložených 
investic nebo nákladů vzniklých při 
provozování stavby nebo poskytování 
služeb, jež jsou předmětem koncese.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „veřejnou koncesí na stavební práce“ 
se rozumí úplatná smlouva uzavřená 
písemnou formou mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli, jejímž 

(2) a) „koncesí na stavební práce“ se 
rozumí úplatná smlouva uzavřená 
písemnou formou, jejímž prostřednictvím 
jeden nebo více veřejných zadavatelů nebo 
zadavatelů svěřuje provedení stavebních 
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předmětem je provedení stavebních prací,
přičemž protiplnění za provedení 
stavebních prací spočívá buď výhradně v 
právu užívat stavbu, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

prací, za něž nese odpovědnost, jednomu
nebo více hospodářským subjektům, 
přičemž protiplnění za toto svěření spočívá 
buď výhradně v právu užívat stavby, které 
jsou předmětem smlouvy, nebo v tomto 
právu společně s platbou;

Or. fr

Odůvodnění

Redakční přizpůsobení kontextu koncesí.

Pozměňovací návrh 406
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou, 
jejímž prostřednictvím jeden nebo více 
veřejných zadavatelů nebo zadavatelů 
svěřuje poskytování služeb, za něž nese 
odpovědnost, jednomu nebo více 
hospodářským subjektům, přičemž 
protiplnění za toto svěření spočívá buď 
výhradně v právu užívat službu, která je 
předmětem smlouvy, nebo v tomto právu 
společně s platbou;
Právo užívat stavbu nebo služby znamená 
přenesení velké části ekonomického rizika 
spojeného s provozováním stavby nebo 
poskytováním služeb na koncesionáře, 
přičemž toto riziko je definováno jako 
riziko spojené s vystavením nestabilitě 
trhu a zahrnuje rizika spojená s nabídkou 
nebo poptávkou. Má se za to, že 
koncesionář převzal značné operační 
riziko, pokud mu za normálních 
provozních podmínek není zaručena 
návratnost vynaložených investic nebo 
nákladů vzniklých při provozování stavby 
nebo poskytování služeb, jež jsou 
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předmětem koncese.

Or. fr

Odůvodnění

Redakční pozměňovací návrh a zavedení pojmu přenesení „velké části“ rizika, který je 
přijímán spíše než „značné riziko“.

Pozměňovací návrh 407
Pier Antonio Panzeri

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) a) „koncesí na stavební práce“ se 
rozumí úplatná smlouva uzavřená 
písemnou formou, jejímž prostřednictvím 
jeden nebo více veřejných zadavatelů či 
zadavatelů svěřuje provedení stavebních 
prací jednomu nebo více hospodářským 
subjektům, přičemž protiplnění za toto 
svěření spočívá buď výhradně v právu 
užívat stavbu, nebo v tomto právu 
společně s platbou;
b) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou, 
jejímž prostřednictvím jeden nebo více 
veřejných zadavatelů či zadavatelů svěřuje 
poskytování služeb, za něž nese 
odpovědnost, jednomu nebo více 
hospodářským subjektům, přičemž 
protiplnění za toto svěření spočívá buď 
výhradně v právu využívat službu, která je 
předmětem smlouvy, nebo v tomto právu 
společně s platbou;
Právo užívat stavbu nebo služby znamená 
přenesení značného ekonomického rizika 
při užívání této stavby nebo služeb na 
koncesionáře, přičemž toto riziko je 
definováno jako riziko spojené 
s vystavením nestabilitě trhu a zahrnuje 
riziko spojené s poptávkou i dostupností. 
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Má se za to, že koncesionář převzal 
značnou část operačního rizika, pokud 
mu není za běžných provozních podmínek 
a v souladu s ustanoveními smlouvy 
zaručena návratnost vynaložených 
investic a nákladů vzniklých při 
provozování stavby nebo poskytování 
služeb, jež jsou předmětem koncese.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou, 
jejímž prostřednictvím jeden nebo více 
veřejných zadavatelů či zadavatelů svěřuje 
poskytování služeb, za něž nese 
odpovědnost, jednomu nebo více 
hospodářským subjektům, přičemž 
protiplnění za toto svěření spočívá buď 
výhradně v právu využívat službu, která je 
předmětem smlouvy, nebo v tomto právu 
společně s platbou;
Právo užívat stavbu nebo služby znamená 
přenesení značného ekonomického rizika 
při užívání této stavby nebo služeb na 
koncesionáře, přičemž toto riziko je 
definováno jako riziko spojené 
s vystavením nestabilitě trhu a zahrnuje 
riziko spojené s poptávkou i dostupností. 
Má se za to, že koncesionář převzal 
značnou část operačního rizika, pokud 
mu není za běžných provozních podmínek 
a v souladu s ustanoveními smlouvy 
zaručena návratnost vynaložených 
investic nebo nákladů vzniklých při 
provozování stavby nebo poskytování 
služeb, jež jsou předmětem koncese.
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Or. en

Pozměňovací návrh 409
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „koncesí na stavební práce“ se rozumí 
úplatná smlouva uzavřená písemnou 
formou mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více zadavateli, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, přičemž 
protiplnění za provedení stavebních prací 
spočívá buď výhradně v právu užívat 
stavbu, nebo v tomto právu společně 
s platbou;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „koncesí na stavební práce“ se rozumí 
úplatná smlouva uzavřená písemnou 
formou mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více zadavateli, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, přičemž 
protiplnění za provedení stavebních prací 
spočívá buď výhradně v právu užívat 
stavbu, nebo v tomto právu společně 
s platbou;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „provedením stavebních prací“ se 
rozumí provedení nebo projekt i provedení 
stavebních prací vztahujících se k jedné 
z činností uvedených v příloze I nebo 
realizace stavby či provedení stavebního 
záměru jakýmikoli prostředky v souladu 
s požadavky stanovenými veřejným 
zadavatelem, který má rozhodující vliv na 
druh nebo projekt stavby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „provedením stavebních prací“ se 
rozumí provedení nebo projekt i provedení 
stavebních prací vztahujících se k jedné 
z činností uvedených v příloze I nebo 
realizace stavby či provedení stavebního 
záměru jakýmikoli prostředky v souladu 
s požadavky stanovenými veřejným
zadavatelem, který má rozhodující vliv na 
druh nebo projekt stavby;

5) „provedením stavebních prací“ se 
rozumí provedení nebo projekt i provedení 
stavebních prací vztahujících se k jedné 
z činností uvedených v příloze I nebo 
realizace stavby či provedení stavebního 
záměru jakýmikoli prostředky v souladu 
s požadavky stanovenými zadavatelem, 
který má rozhodující vliv na druh nebo 
projekt stavby;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Pier Antonio Panzeri
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty 
a jedním nebo více veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, jejímž předmětem je 
poskytování jiných služeb, než jsou služby 
uvedené v bodech 2 a 4, přičemž 
protiplnění za služby, jež mají být 
poskytovány, spočívá buď výhradně 
v právu užívat služby, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty 
a jedním nebo více veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, jejímž předmětem je 
poskytování jiných služeb, než jsou služby 
uvedené v bodech 2 a 4, přičemž 
protiplnění za služby, jež mají být 
poskytovány, spočívá buď výhradně 
v právu užívat služby, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou, 
jejímž prostřednictvím jeden nebo více 
veřejných zadavatelů či zadavatelů svěřuje
poskytování služeb, za něž nese 
odpovědnost, jednomu nebo více 
hospodářským subjektům, přičemž 
protiplnění za toto svěření spočívá buď 
výhradně v právu užívat službu, která je 
předmětem smlouvy, nebo v tomto právu 
společně s platbou. Za koncese by se 
naopak neměly považovat některé akty 
státu, například povolení, průkazy nebo 
licence, jejichž prostřednictvím stát nebo 
orgán veřejné správy stanoví podmínky 
pro vykonávání ekonomické činnosti a 
jejichž předmětem je nárok na 
poskytování sociálních služeb a/nebo 
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právo uzavírat smlouvy, jejichž 
prostřednictvím zadavatel svěřuje 
hospodářskému subjektu právo využívat 
určité veřejné oblasti nebo zdroje nebo 
přiznává omezení vlastnických práv 
třetích osob, pokud stanoví pouze obecné 
podmínky jejich užívání, aniž by se orgán 
veřejné správy stal příjemcem konkrétních 
stavebních prací nebo služeb 
poskytovaných smluvním partnerem.

Or. en

Odůvodnění

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Pozměňovací návrh 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty 
a jedním nebo více veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, jejímž předmětem je 
poskytování jiných služeb, než jsou služby 
uvedené v bodech 2 a 4, přičemž 
protiplnění za služby, jež mají být 
poskytovány, spočívá buď výhradně 
v právu užívat služby, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

(7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty 
a jedním nebo více veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, jejímž předmětem je 
poskytování jiných služeb, než jsou služby 
uvedené v bodech 2 a 4, přičemž 
protiplnění za služby, jež mají být 
poskytovány, spočívá buď výhradně 
v právu užívat služby, nebo v tomto právu 
společně s platbou; postupy členských 
států založené na zásadě, že služby jsou 
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oprávněni poskytovat všichni 
poskytovatelé, kteří jsou schopni splnit 
předem zákonem stanovené podmínky, se 
nepovažují za koncese na služby za 
předpokladu, že přitom budou dodrženy 
obecné zásady rovného zacházení, 
transparentnosti a nediskriminace;

Or. de

Odůvodnění

Jde o vyjasnění pojmu koncese. Z důvodů právní jistoty by mělo být výslovně vyjasněno, že 
postupy, které spočívají ve všeobecném a nediskriminujícím přístupu na trh a jež tento přístup 
umožňují všem poskytovatelům služeb, kteří splňují předem stanovená zákonná kritéria, 
nepatří ke koncesím na služby, a to nezávisle na tom, zda přístup na trh vzniká na základě 
povolení, licencí nebo dohod.

Pozměňovací návrh 416
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty 
a jedním nebo více veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, jejímž předmětem je 
poskytování jiných služeb, než jsou služby 
uvedené v bodech 2 a 4, přičemž 
protiplnění za služby, jež mají být 
poskytovány, spočívá buď výhradně 
v právu užívat služby, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

(7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty 
a jedním nebo více veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, jejímž předmětem je 
poskytování jiných služeb, než jsou služby 
uvedené v bodech 2 a 4, přičemž 
protiplnění za služby, jež mají být 
poskytovány, spočívá buď výhradně 
v právu užívat služby, nebo v tomto právu 
společně s platbou, pokud se nejedná
o pouhá povolení, zejména povolení 
k užívání veřejných statků či veřejné 
oblasti;

Or. de

Odůvodnění

Objasnění, že pouhá povolení, jako např. smlouvy o užívání cest, nejsou předmětem této 
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směrnice.

Pozměňovací návrh 417
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty
a jedním nebo více veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, jejímž předmětem je 
poskytování jiných služeb, než jsou služby 
uvedené v bodech 2 a 4, přičemž 
protiplnění za služby, jež mají být 
poskytovány, spočívá buď výhradně 
v právu užívat služby, nebo v tomto právu 
společně s platbou;

(7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou, 
jejímž prostřednictvím jeden nebo více 
veřejných zadavatelů nebo zadavatelů 
svěřuje poskytování služeb, za něž nese 
odpovědnost, jednomu nebo více 
hospodářským subjektům, přičemž 
protiplnění za toto svěření, které se rovná 
aktu pověření, spočívá buď výhradně v 
právu užívat službu, která je předmětem 
smlouvy, nebo v tomto právu společně 
s platbou. Právo užívat stavbu nebo služby 
znamená přenesení značné části 
ekonomického rizika spojeného 
s provozováním stavby nebo poskytováním 
služeb na koncesionáře, přičemž toto 
riziko je definováno jako riziko spojené s 
vystavením nestabilitě trhu. Má se za to, 
že koncesionář převzal značné operační 
riziko, pokud mu za normálních 
provozních podmínek není zaručena 
návratnost vynaložených investic nebo 
nákladů vzniklých při provozování stavby 
nebo poskytování služeb, jež jsou 
předmětem koncese.

Or. fr

Pozměňovací návrh 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) „koncesí na služby“ se rozumí 
úplatná smlouva uzavřená písemnou 
formou mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli nebo zadavateli, 
jejímž předmětem je poskytování jiných 
služeb, než jsou služby uvedené v bodech 
2 a 4, přičemž protiplnění za služby, jež 
mají být poskytovány, spočívá buď 
výhradně v právu užívat služby, jež jsou 
předmětem této smlouvy, nebo v tomto 
právu společně s platbou; postupy 
členských států založené na zásadě, že 
služby jsou oprávněni poskytovat všichni 
poskytovatelé bez ohledu na právní formu, 
kteří jsou schopni splnit předem zákonem 
stanovené podmínky, se nepovažují za 
koncese na služby za předpokladu, že 
přitom budou dodrženy obecné zásady 
rovného zacházení, transparentnosti 
a nediskriminace; 

Or. de

Odůvodnění

Směrnice má výslovně vyjasnit, že všem případným poskytovatelům je zaručen obecný nárok 
na poskytování služeb a že toto nespadá do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) „koncesí na služby“ se rozumí 
úplatná smlouva uzavřená písemnou 
formou mezi jedním nebo více 
hospodářskými subjekty a jedním nebo 
více veřejnými zadavateli nebo zadavateli, 
jejímž předmětem je poskytování jiných 
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služeb, než jsou služby uvedené v bodech 
2 a 4, přičemž protiplnění za služby, jež 
mají být poskytovány, spočívá buď 
výhradně v právu užívat služby, jež jsou 
předmětem této smlouvy, nebo v tomto 
právu společně s platbou; povolení nebo 
pouhá povolení k užívání veřejných statků 
nebo veřejné oblasti se nepovažují za 
koncese na služby ve smyslu této 
směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že určité oblasti nespadají do oblasti působnosti této směrnice, např. 
smlouvy o užívání cest, které spočívají pouze ve veřejných povoleních, a nejde zde o udělení 
veřejné zakázky.

Pozměňovací návrh 420
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto 
osob či subjektů, jež na trhu nabízí 
provedení stavebních prací nebo staveb, 
dodávky nebo služby;

(10) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto 
osob, včetně konsorcií podniků, či 
subjektů, jež na trhu nabízí provedení 
stavebních prací nebo staveb, dodávky 
nebo služby;

Or. it

Pozměňovací návrh 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „elektronickými prostředky“ se 
rozumějí prostředky používající
elektronické zařízení pro zpracování 
(včetně digitální komprese) a ukládání dat 
zaslaných, přenesených a obdržených po 
drátě, rádiem, optickými prostředky nebo 
jinými elektromagnetickými prostředky;

12) „elektronickými prostředky“ se 
rozumějí elektronická zařízení pro 
zpracování (včetně digitální komprese) a 
ukládání dat zaslaných, přenesených 
a obdržených po drátě, rádiem, optickými 
prostředky nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky; v případě 
koncese na stavební práce se 
„elektronický prostředek“ vztahuje rovněž 
na používání interoperabilních 
třírozměrných elektronických zobrazení 
projektu, provedení stavby a provozu 
budov nebo infrastruktury;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o zásadní nástroj, který veřejným zadavatelům umožňuje zdokonalit rozhodování, 
pokud jde o poměr kvality a ceny a efektivitu. Toto opatření bude znamenat úsporu peněz 
daňových poplatníků, neboť zajistí, že bude možné poměrně snadno posuzovat alternativní 
řešení, a především že budou náležitě vyčísleny a porovnány úspory v oblasti energií a dalších 
nákladů životního cyklu.

Pozměňovací návrh 422
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „koncesní dokumentací“ se rozumí 
veškeré dokumenty, které vyhotovil 
veřejný zadavatel nebo zadavatel nebo na 
něž veřejný zadavatel nebo zadavatel 
odkazuje s cílem popsat nebo určit prvky 
zakázky nebo řízení, včetně oznámení 
o zakázce, technických specifikací, 
navrhovaných podmínek smlouvy, 
formátů pro předkládání dokumentů 
zájemci a uchazeči, informací o obecně 
platných povinnostech a případných 

13) „koncesní dokumentací“ se rozumí 
veškeré dokumenty, které vyhotovil 
veřejný zadavatel nebo zadavatel nebo na 
něž veřejný zadavatel nebo zadavatel 
odkazuje s cílem popsat nebo určit prvky 
koncesní smlouvy;
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dalších dokumentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) „sociálně udržitelným výrobním 
procesem“ se rozumí koncesní smlouva 
splňující zdravotní, bezpečnostní, 
sociálněprávní a pracovněprávní předpisy 
a normy, zejména s ohledem na zásadu 
rovného zacházení na pracovišti. Zásada 
rovného zacházení na pracovišti se týká 
plnění platných pracovních podmínek, 
zejména zdravotních, bezpečnostních, 
sociálněprávních a pracovněprávních 
předpisů a norem stanovených Evropskou 
unií a vnitrostátními právními předpisy 
a kolektivními smlouvami, které se použijí 
v případech poskytování stavebních prací, 
dodávek a služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 424
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

14) „vlastnosti v průběhu životního cyklu“ 
se týkají jakékoli fáze životního cyklu 
výrobku, stavební práce nebo poskytování 
služby. Vlastnosti v průběhu životního 
cyklu jsou součástí výrobku v důsledku 
možností zvolených při výrobě nebo v jiné 
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odstranění, likvidaci a ukončení. fázi životního cyklu, kdy se ještě 
nepoužívá, i když tyto charakteristiky 
nejsou na základě fyzických charakteristik 
nebo funkčních vlastností výsledného 
výrobku nebo služby zřejmé. Vlastnosti
v průběhu životního cyklu související 
s výrobou zahrnují dodržování 
environmentálních, zdravotních a 
bezpečnostních, sociálněprávních a 
pracovněprávních požadavků stanovených 
mezinárodními právními předpisy, 
právními předpisy Evropské unie, 
vnitrostátními právními předpisy a 
případně kolektivními smlouvami, které se 
uplatní tam, kde je prováděna stavební 
práce nebo poskytována služba.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, co se zde konkrétně míní pojmem „ukončení“. Protože je tento pojem vágní, musí 
být vyškrtnut. 

Pozměňovací návrh 426
Marc Tarabella
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) „životním cyklem“ a „sociálně 
udržitelným výrobním procesem“ by se 
měla označovat hospodářsky 
nejvýhodnější nabídka na základě 
zohlednění společenských a 
environmentálních aspektů, čímž se 
rozumí všechny po sobě jdoucí a/nebo 
provázané fáze, zahrnující výrobu, 
přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu 
existence výrobku nebo stavby či 
poskytování služby, od pořízení surovin 
nebo vytvoření zdrojů po odstranění, 
likvidaci a ukončení. Veřejní zadavatelé a 
zadavatelé mohou k minimalizaci 
škodlivých společenských a 
environmentálních dopadů a 
k maximalizaci pozitivních společenských 
a environmentálních dopadů, které 
přináší nejlepší výsledky, pokud jde o 
poměr nákladů a přínosů, použít rovněž 
technické specifikace nebo kritéria pro 
udělení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 427
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) „za úplatu“: k provedení za úplatu 
dochází, jsou-li vzájemné závazky tam, 
kde se na provedení těchto stavebních 
prací nebo poskytování služeb vztahují 
zvláštní požadavky, které stanoví veřejný 
zadavatel nebo zadavatel, právně 
vymahatelné.
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Or. en

Pozměňovací návrh 428
Heide Rühle

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 znamená 
přenesení značného ekonomického rizika
při užívání této stavby nebo služeb na 
koncesionáře, přičemž toto riziko je 
definováno jako riziko spojené 
s vystavením nestabilitě trhu. Má se za to, 
že koncesionář převzal za běžných 
podmínek užívání operační riziko, pokud 
mu není zaručena návratnost vynaložených 
investic nebo nákladů vzniklých při 
provozování stavby nebo poskytování 
služeb, jež jsou předmětem koncese, pokud 
je však operační riziko pro určité trhy již 
od počátku omezené, ale toto omezené 
riziko je v plném rozsahu přeneseno na 
koncesionáře, takovéto podmínky 
nevylučují možnost považovat smlouvu za 
koncesi.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

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

není zaručena návratnost vynaložených 
investic nebo nákladů vzniklých při 
provozování stavby nebo poskytování 
služeb, jež jsou předmětem koncese.
Pokud se koncese týká odvětví nebo 
činnosti podléhajících pravidlům či 
předpisům, jež omezují finanční riziko 
vyplývající z plnění koncese, přesto se 
předpokládá, že koncesionář převzal 
značné operační riziko, jestliže 
koncesionář převezme veškeré operační 
riziko, jemuž je vystaven veřejný zadavatel 
či zadavatel, nebo alespoň jeho 
významnou část, a to i v případě, že je toto 
riziko již od počátku velmi omezené 
v důsledku podrobných pravidel 
stanovených právními předpisy, jimiž se 
daná služba řídí.

Or. en

Odůvodnění

Definice přenesení značného rizika by měla výslovně zohlednit judikaturu ESD (ve věcech C-
206/08 a C-274/09), podle níž může koncese existovat i v případě, že je míra skutečného 
přeneseného rizika omezena právními předpisy.

Pozměňovací návrh 430
Peter Simon

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 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; 
případ, kdy je operační riziko sníženo 
předem, s tím není v rozporu.



PE496.581v03-00 148/168 AM\916800CS.doc

CS

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora ve věci WAZV Gotha (C-
206/08), podle níž může jít o koncese i v případě, kdy je riziko koncesionáře sníženo předem 
díky stávajícím veřejnoprávním ustanovením.

Pozměňovací návrh 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

Udělování koncesí 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.

Or. pl

Odůvodnění

Právo na užívání představuje pouze formu odměny charakteristickou pro koncese, a proto se 
navrhuje nahrazení tohoto pojmu.

Pozměňovací návrh 432
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto ekonomické riziko může spočívat 
buď:

vypouští se

a) v riziku spojeném s užíváním stavby 
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nebo poptávkou po poskytování služby; 
nebo
b) v riziku spojeném s dostupností 
infrastruktury poskytované 
koncesionářem nebo používané 
k poskytování služeb uživatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto ekonomické riziko může spočívat 
buď:

vypouští se

a) v riziku spojeném s užíváním stavby 
nebo poptávkou po poskytování služby; 
nebo
b) v riziku spojeném s dostupností 
infrastruktury poskytované 
koncesionářem nebo používané k 
poskytování služeb uživatelům.

Or. de

Odůvodnění

Pojem „ekonomická rizika“ by měl být v zájmu jednotnosti nahrazen pojmem „operační 
rizika“. Přesněji je to definováno v bodě odůvodnění 8a (novém).

Pozměňovací návrh 434
Riikka Manner

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

Toto ekonomické riziko může spočívat 
buď:

Toto operační riziko může spočívat buď:

Or. fi

Pozměňovací návrh 435
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v riziku spojeném s dostupností 
infrastruktury poskytované koncesionářem 
nebo používané k poskytování služeb 
uživatelům.

b) v riziku spojeném s dostupností 
infrastruktury poskytované koncesionářem 
nebo používané k poskytování služeb 
uživatelům, včetně veřejných zadavatelů.

Or. it

Pozměňovací návrh 436
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby mohlo být stanoveno, jaké podstatné 
provozní riziko má být bráno v úvahu, je 
třeba zohlednit kritéria Eurostatu, která 
jsou nezbytná k určení toho, zda má být 
investice zahrnuta do rozpočtů orgánu 
veřejné správy nebo soukromého 
hospodářského subjektu tak, aby se 
uplatnil postup při nadměrném schodku. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora (srov. věc WAZV Gotha (C-206/08)) 
musí mít solidní veřejní zadavatelé možnost nechat poskytovat služby na základě koncese, i 
když je riziko spojené s užíváním díky veřejnoprávní úpravě odvětví omezeno. Týká se to i 
trhů, na nichž je riziko koncesionáře v důsledku veřejnoprávních ustanovení sníženo předem.

Pozměňovací návrh 438
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Práva, jež jsou udělena prostřednictvím 
řízení, u něhož je zajištěna náležitá 
publicita a kde se udělení těchto práv 
zakládá na objektivních kritériích, 
nepředstavují „zvláštní nebo výlučná 
práva“ ve smyslu této směrnice. Tato 
řízení zahrnují:

vypouští se

a) zadávací řízení s předchozí výzvou 
k účasti v soutěži v souladu se směrnicí 
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[2004/18/ES nebo 2004/17/ES] nebo touto 
směrnicí;
b) řízení podle jiných právních aktů Unie 
uvedených v příloze IX, která zajišťují 
náležitou transparentnost ex ante při 
udělování povolení na základě 
objektivních kritérií.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) řízení podle právních aktů členských 
států, která dodržují zásady Smlouvy 
v oblasti rovného zacházení, 
transparentnosti, proporcionality a 
vzájemného uznávání.

Or. it

Pozměňovací návrh 440
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 46 akty v přenesené pravomoci 
za účelem změny seznamu právních aktů 
Unie uvedeného v příloze XI, jsou-li tyto 
změny nezbytné v důsledku přijetí nových 
nebo zrušení stávajících právních 
předpisů Unie.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Prahové hodnoty
1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
5 000 000 EUR nebo je vyšší:
a) koncesní smlouvy uzavřené zadavateli 
za účelem vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III;
b) koncesní smlouvy uzavřené veřejnými 
zadavateli.
2. Na koncese na jiné služby než sociální 
služby a jiné zvláštní služby, jejichž 
hodnota činí nejméně 2 500 000 EUR, 
avšak je nižší než 5 000 000 EUR, se 
vztahuje povinnost zveřejnit oznámení o 
udělení koncese podle článků 27 a 28.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
5 000 000 EUR nebo je vyšší:

1. Tato směrnice se vztahuje na koncese, 
jejichž hodnota je rovna následujícím 
hodnotám nebo je vyšší:

Or. en
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Pozměňovací návrh 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
5 000 000 EUR nebo je vyšší:

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
10 000 000 EUR nebo je vyšší:

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k dlouhé době trvání koncesí musí být stanovena dostatečná prahová hodnota, aby 
byla zajištěna přiměřenost správních nákladů. Prahová hodnota ve výši pouhých 
5 milionů EUR by měla zpravidla za následek vysoké správní náklady právě pro malé 
zhotovitele.

Pozměňovací návrh 444
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
5 000 000 EUR nebo je vyšší:

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
10 000 000 EUR nebo je vyšší:

Or. fr

Pozměňovací návrh 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncesní smlouvy uzavřené zadavateli a) 5 000 000 EUR v případě, že doba 
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za účelem vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III;

platnosti koncese nepřesáhne pět let

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncesní smlouvy uzavřené zadavateli 
za účelem vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III;

a) koncesní smlouvy uzavřené zadavateli 
za účelem vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III a týkající se jedné 
sítě, k níž je připojeno alespoň 
100 000 zákazníků, nebo zeměpisně 
vymezené oblasti, v níž žije alespoň 
100 000 obyvatel;

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení hodnotám v čl. 26 odst. 4 směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s 
elektřinou (2009/72/ES).

Pozměňovací návrh 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koncesní smlouvy uzavřené veřejnými 
zadavateli.

b) 1 000 000 EUR vynásobených 
maximální dobou platnosti koncese 
vyjádřenou v kalendářních rocích 
v případech, kdy zamýšlená doba platnosti 
bez započtení povoleného prodloužení 
přesáhne pět let. Pokud není zamýšlená 
doba platnosti vyjádřena v celých 
kalendářních rocích, zaokrouhlí se doba 
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platnosti dolů na celé kalendářní měsíce a 
prahová hodnota se zaokrouhlí dolů na 
násobky 80 000 EUR.
Zamýšlená doba platnosti pro výpočet 
prahové hodnoty je stanovena v oznámení 
o koncesi, nebo pokud se výzva nepoužije, 
odpovídá době odhadované v okamžiku, 
kdy veřejný zadavatel či zadavatel zahájí 
koncesní řízení, například když se 
v souvislosti se zadáním zakázky obrátí na 
hospodářské subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je reagovat na obavy, že prahová hodnota 5 milionů EUR by mohla být příliš nízká 
v případě dlouhodobých smluv, a zavést přiměřený systém klouzavé prahové hodnoty pro delší 
období. Bude rovněž nezbytné vypočítat odpovídající částky v národních měnách pro ty státy, 
jež nejsou součástí eurozóny: postup by pravděpodobně bylo možné převzít z hlavní směrnice 
(nebo článku 78 stávající směrnice o zadávání veřejných zakázek). Jedná se o technickou 
změnu, kterou lze nejspíše vyřešit s právníky-lingvisty.

Pozměňovací návrh 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise každé dva roky od vstupu této 
směrnice v platnost přezkoumá prahové 
hodnoty stanovené v odst. 1 písm. a) a b) a 
v případě potřeby je v souladu s postupem 
stanoveným touto směrnicí upraví.
Prahová hodnota se zvýší o složenou 
průměrnou roční míru inflace měřenou 
pomocí harmonizovaného indexu 
spotřebitelských cen pro Evropskou unii 
definovaného nařízením Rady (ES) č. 
2494/95 ze dne 23. října 1995 o 
harmonizovaných indexech 
spotřebitelských cen, zveřejňovaného 
agenturou Eurostat, za použití nejnovější 
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zveřejněné hodnoty tohoto indexu před 
provedením přezkumu podle tohoto 
článku. Hodnota takto upravených 
prahových hodnot se v případě potřeby 
zaokrouhlí na statisíce eur.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise chyběl odpovídající odkaz na zavedené postupy přezkumu prahových 
hodnot.

Pozměňovací návrh 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na koncese na jiné služby než sociální 
služby a jiné zvláštní služby, jejichž 
hodnota činí nejméně 2 500 000 EUR, 
avšak je nižší než 5 000 000 EUR, se 
vztahuje povinnost zveřejnit oznámení o 
udělení koncese podle článků 27 a 28.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění přechodné prahové hodnoty v souladu se stanoviskem zpravodaje.

Pozměňovací návrh 450
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na koncese na jiné služby než sociální 
služby a jiné zvláštní služby, jejichž 
hodnota činí nejméně 2 500 000 EUR, 

2. Na koncese na jiné služby než sociální 
služby a jiné zvláštní služby, jejichž 
hodnota činí nejméně 5 000 000 EUR, 
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avšak je nižší než 5 000 000 EUR, se 
vztahuje povinnost zveřejnit oznámení o 
udělení koncese podle článků 27 a 28.

avšak je nižší než 10 000 000 EUR, se 
vztahuje povinnost zveřejnit oznámení o 
udělení koncese podle článků 27 a 28.

Or. fr

Pozměňovací návrh 451
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody výpočtu odhadované hodnoty 
koncesí

Prahové hodnoty a metody výpočtu 
odhadované hodnoty koncesí

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výpočet odhadované hodnoty koncese 
je založen na celkové splatné částce bez 
DPH, odhadnuté veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem, včetně případných 
opčních práv v jakékoli formě a 
případného prodloužení doby platnosti 
koncese.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výpočet odhadované hodnoty koncese 
je založen na celkové splatné částce bez 
DPH, odhadnuté veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem, včetně případných 
opčních práv v jakékoli formě a 
případného prodloužení doby platnosti 
koncese.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výpočet odhadované hodnoty koncese 
je založen na celkové splatné částce bez 
DPH, odhadnuté veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem, včetně případných 
opčních práv v jakékoli formě a 
případného prodloužení doby platnosti 
koncese.

1. Hodnota koncese je odhadovaný 
celkový obrat koncesionáře bez DPH, 
přičemž se zohledňují stavební práce a 
služby včetně dodávek, které jsou 
uskutečněny v rámci plnění koncese.

Or. de

Pozměňovací návrh 455
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výpočet odhadované hodnoty koncese je 
založen na celkové splatné částce bez 
DPH, odhadnuté veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem, včetně případných 
opčních práv v jakékoli formě a 

1. Výpočet odhadované hodnoty koncese 
je založen na obratu dotčené koncese bez 
daně za dobu trvání smlouvy podle 
odhadu zadavatele, k němuž se připočtou 
případné veřejné investiční dotace, které 
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případného prodloužení doby platnosti 
koncese.

koncesionář obdržel.

Odhad musí být platný v okamžiku, kdy je 
odesíláno oznámení o koncesi, nebo, 
v případech, kdy takové oznámení není 
vyžadováno, v okamžiku, kdy veřejný 
zadavatel nebo zadavatel zahájí koncesní 
řízení.
Pokud dojde ke změně hodnoty na základě 
jednání v průběhu koncesního řízení, 
považuje se za platný odhad provedený 
v okamžiku podpisu smlouvy.

Or. fr

Odůvodnění

Výpočet obratu v současné době nezahrnuje veřejné investiční dotace (na rozdíl od 
provozních dotací). U některých koncesí však mohou být veřejné investiční dotace velmi 
vysoké. Aby nedocházelo ke zkreslování výpočtu hodnoty koncese, je tedy nezbytné zohlednit 
na jedné straně obrat a na druhé straně veřejné investiční dotace.

Pozměňovací návrh 456
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice se vztahuje na koncese, 
jejichž hodnota je rovna 8 000 000 EUR 
nebo je vyšší

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2



AM\916800CS.doc 161/168 PE496.581v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

vypouští se

Jestliže veřejný zadavatel nebo zadavatel 
poskytuje zájemcům či uchazečům ceny 
nebo platby, při výpočtu odhadované 
hodnoty koncese je zohlední.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

vypouští se

Jestliže veřejný zadavatel nebo zadavatel 
poskytuje zájemcům či uchazečům ceny 
nebo platby, při výpočtu odhadované 
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hodnoty koncese je zohlední.

Or. de

Odůvodnění

Zjednodušení úpravy udělování koncesí. Kromě toho slučování zakázek působí problémy, 
takže pojem „jediný projekt“ by měl být vyškrtnut, viz také vypuštění bodu odůvodnění 10.

Pozměňovací návrh 459
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely posouzení prahové hodnoty 
se odhadovaná hodnota koncese rovná 
kumulativním odhadovaným příjmům 
v průběhu doby platnosti smlouvy, bez 
započtení daní. Metoda výpočtu 
odhadované hodnoty koncese je 
specifikována v koncesní dokumentaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výběr metody použité k výpočtu 
odhadované hodnoty koncese nesmí být 
proveden s úmyslem vyloučit ji z oblasti 
působnosti této směrnice. Projekt stavby 
nebo soubor služeb nesmí být rozdělen 
tak, aby to vedlo k jeho vyloučení z oblasti 
působnosti této směrnice, není-li to 
opodstatněné objektivními důvody.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Zjednodušení úpravy udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 461
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výběr metody použité k výpočtu 
odhadované hodnoty koncese nesmí být 
proveden s úmyslem vyloučit ji z oblasti 
působnosti této směrnice. Projekt stavby 
nebo soubor služeb nesmí být rozdělen 
tak, aby to vedlo k jeho vyloučení z oblasti 
působnosti této směrnice, není-li to 
opodstatněné objektivními důvody.

3. Výběr metody použité k výpočtu 
odhadované hodnoty koncese nesmí být 
proveden s úmyslem vyloučit ji z oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odhad musí být platný v okamžiku, kdy 
je odesíláno oznámení o koncesi, nebo 
v případech, kdy se takové oznámení 
nepoužije, v okamžiku, kdy veřejný 
zadavatel nebo zadavatel zahájí koncesní 
řízení, zejména stanovením základních 
charakteristik zamýšlené koncese.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 463
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o veřejné koncese na 
stavební práce a koncese na stavební 
práce, výpočet odhadované hodnoty musí 
brát v úvahu jak náklady na stavební 
práce, tak celkovou odhadovanou 
hodnotu dodávek a služeb, které veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé poskytnou 
zhotoviteli za předpokladu, že jsou 
nezbytné k provedení stavebních prací.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o veřejné koncese na 
stavební práce a koncese na stavební 
práce, výpočet odhadované hodnoty musí 
brát v úvahu jak náklady na stavební 
práce, tak celkovou odhadovanou 
hodnotu dodávek a služeb, které veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé poskytnou 
zhotoviteli za předpokladu, že jsou 
nezbytné k provedení stavebních prací.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o veřejné koncese na 
stavební práce a koncese na stavební 
práce, výpočet odhadované hodnoty musí 
brát v úvahu jak náklady na stavební 
práce, tak celkovou odhadovanou 
hodnotu dodávek a služeb, které veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé poskytnou 
zhotoviteli za předpokladu, že jsou 
nezbytné k provedení stavebních prací.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zjednodušení úpravy udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o veřejné koncese na stavební 
práce a koncese na stavební práce, výpočet 
odhadované hodnoty musí brát v úvahu jak 
náklady na stavební práce, tak celkovou 
odhadovanou hodnotu dodávek a služeb, 
které veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
poskytnou zhotoviteli za předpokladu, že 
jsou nezbytné k provedení stavebních 
prací.

5. Pokud jde o veřejné koncese na stavební 
práce a koncese na stavební práce, výpočet 
odhadované hodnoty musí brát v úvahu jak 
náklady na stavební práce, tak celkovou 
odhadovanou hodnotu dodávek a služeb, 
které veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
poskytnou zhotoviteli za předpokladu, že 
jsou nezbytné k provedení stavebních 
prací. Pokud jde o koncese na veřejné 
statky určené na dodávky služeb pro 
veřejnost, bude prahová hodnota 
odhadována a vypočítávána každoročně.

Or. it
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Pozměňovací návrh 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jde o veřejné koncese na stavební 
práce a koncese na stavební práce, výpočet 
odhadované hodnoty musí brát v úvahu jak 
náklady na stavební práce, tak celkovou 
odhadovanou hodnotu dodávek a služeb, 
které veřejní zadavatelé nebo zadavatelé
poskytnou zhotoviteli za předpokladu, že 
jsou nezbytné k provedení stavebních 
prací.

5. Pokud jde o veřejné koncese na stavební 
práce a koncese na stavební práce, výpočet 
odhadované hodnoty musí brát v úvahu jak 
náklady na stavební práce, tak celkovou 
odhadovanou hodnotu dodávek a služeb, 
které veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
poskytnou zhotoviteli za předpokladu, že 
jsou nezbytné k provedení stavebních 
prací. Pokud jde o koncese na veřejné 
statky určené na dodávky služeb pro 
veřejnost, bude prahová hodnota 
odhadována a vypočítávána každoročně.

Or. it

Pozměňovací návrh 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud jde o koncese na veřejné statky 
určené na přímé dodávky služeb pro 
spotřebitele, bude prahová hodnota 
odhadována každoročně.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickým rysům některých koncesí (například koncese pro odvětví cestovního 
ruchu a rekreace) je důležité stanovit výpočet prahové hodnoty použitelnosti pro směrnici a 
upřesnit, že tato prahová hodnota musí být odhadována v závislosti na ročním rozpočtu, 
nikoli na celé době trvání koncese.
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Pozměňovací návrh 469
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Může-li zamýšlená stavba nebo pořízení 
služeb vést k současnému udělení koncesí 
ve formě oddělených částí, vezme se 
v úvahu celková odhadovaná hodnota 
všech takových částí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Může-li zamýšlená stavba nebo pořízení 
služeb vést k současnému udělení koncesí 
ve formě oddělených částí, vezme se v 
úvahu celková odhadovaná hodnota všech 
takových částí.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Může-li zamýšlená stavba nebo pořízení 
služeb vést k současnému udělení koncesí 
ve formě oddělených částí, vezme se v 
úvahu celková odhadovaná hodnota všech 

vypouští se
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takových částí.

Or. de

Odůvodnění

Zjednodušení úpravy udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 472
Pier Antonio Panzeri

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Veřejní zadavatelé mohou rozhodnout 
o udělení koncese ve formě oddělených 
částí a v tomto případě se vezme v úvahu 
celková odhadovaná hodnota všech 
takových částí. Je-li souhrnná hodnota 
částí rovna prahové hodnotě stanovené 
v článku 5 nebo je vyšší, použije se tato 
směrnice pro zadání každé části.

Or. it


