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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Peter Simon

Návrh smernice -

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament zamieta návrh 
smernice o udeľovaní koncesií.

Or. de

Odôvodnenie

Primárne právo a judikatúra Súdneho dvora tvoria objektívny a pružný právny rámec 
udeľovania koncesií a zavádzajú povinnosť transparentného a nediskriminačného konania. 
Kvôli rozličným formám koncesií a administratívnych štruktúr v členských štátoch je jednotný 
postup nevhodný (zásada subsidiarity) a obmedzoval by manévrovací priestor, ktorý majú 
k dispozícii miestne orgány a ktorý Lisabonská zmluva výrazne rozšírila.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
-

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Matteo Salvini

Návrh smernice
-

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament zamieta návrh 
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Komisie.

Or. it

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
v mene skupiny Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh smernice
-

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella
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Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä jej článok 53 ods. 
1, článok 62 a článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä jej článok 14, 
článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 114 
a protokol č. 26 k nej, 

Or. fr

Odôvodnenie

Zohľadňuje ustanovenia, ktoré sa týkajú služieb všeobecného záujmu a ich osobitných daností 
v rámci smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Françoise Castex

Návrh smernice
Citácia 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na článok 14 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a protokol č. 
26 k tejto zmluve,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Françoise Castex

Návrh smernice
Citácia 1b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na článok 4 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Heide Rühle

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä jej článok 53 ods. 
1, článok 62 a článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä jej článok 14, 
článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 114 
a protokol č. 26 k nej, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Neexistencia jednoznačných pravidiel 
na úrovni EÚ, ktorými sa upravuje 
udeľovanie koncesií, vyvoláva právnu 
neistotu, vytvára prekážky pre slobodné 
poskytovanie služieb a narušuje 
fungovanie vnútorného trhu. 
Hospodárske subjekty, predovšetkým malé 
a stredné podniky, sú preto pripravené o 
svoje práva na vnútornom trhu a 
prichádzajú o dôležité obchodné 
príležitosti, pričom orgány verejnej správy 
nemusia nájsť najlepšie využitie 
verejných finančných prostriedkov, aby 
občania EÚ využívali kvalitné služby za
najlepšie ceny. Na základe primeraného 
právneho rámca pre udeľovanie koncesií 
by sa všetkým hospodárskym subjektom v 
Únii zaistil účinný a nediskriminačný 
prístup na trh a právna istota, a tak by sa 
podporili verejné investície do 
infraštruktúry a strategických služieb pre 

vypúšťa sa
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občanov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Neexistencia jednoznačných pravidiel 
na úrovni EÚ, ktorými sa upravuje 
udeľovanie koncesií, vyvoláva právnu 
neistotu, vytvára prekážky pre slobodné 
poskytovanie služieb a narušuje 
fungovanie vnútorného trhu. 
Hospodárske subjekty, predovšetkým malé 
a stredné podniky, sú preto pripravené o 
svoje práva na vnútornom trhu a 
prichádzajú o dôležité obchodné 
príležitosti, pričom orgány verejnej správy 
nemusia nájsť najlepšie využitie 
verejných finančných prostriedkov, aby 
občania EÚ využívali kvalitné služby za 
najlepšie ceny. Na základe primeraného 
právneho rámca pre udeľovanie koncesií 
by sa všetkým hospodárskym subjektom v 
Únii zaistil účinný a nediskriminačný 
prístup na trh a právna istota, a tak by sa 
podporili verejné investície do 
infraštruktúry a strategických služieb pre 
občanov.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Lara Comi

Návrh smernice
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Neexistencia jednoznačných pravidiel 
na úrovni EÚ, ktorými sa upravuje 
udeľovanie koncesií, vyvoláva právnu 
neistotu, vytvára prekážky pre slobodné 
poskytovanie služieb a narušuje 
fungovanie vnútorného trhu. Hospodárske 
subjekty, predovšetkým malé a stredné 
podniky, sú preto pripravené o svoje práva 
na vnútornom trhu a prichádzajú o dôležité 
obchodné príležitosti, pričom orgány 
verejnej správy nemusia nájsť najlepšie 
využitie verejných finančných 
prostriedkov, aby občania EÚ využívali 
kvalitné služby za najlepšie ceny. Na 
základe primeraného právneho rámca pre 
udeľovanie koncesií by sa všetkým 
hospodárskym subjektom v Únii zaistil 
účinný a nediskriminačný prístup na trh a 
právna istota, a tak by sa podporili verejné 
investície do infraštruktúry a strategických 
služieb pre občanov.

(1) Neexistencia jednoznačných pravidiel 
na úrovni EÚ, ktorými sa upravuje 
udeľovanie koncesií, vyvoláva právnu 
neistotu, vytvára prekážky pre slobodné 
poskytovanie služieb a narušuje 
fungovanie vnútorného trhu. Hospodárske 
subjekty, predovšetkým malé a stredné 
podniky, sú preto pripravené o svoje práva 
na vnútornom trhu a prichádzajú o dôležité 
obchodné príležitosti, pričom orgány 
verejnej správy nemusia nájsť najlepšie 
využitie verejných finančných 
prostriedkov, aby občania EÚ využívali 
kvalitné služby za najlepšie ceny. Na 
základe primeraného právneho rámca pre 
udeľovanie koncesií by sa všetkým 
hospodárskym subjektom v Únii zaistil 
účinný a nediskriminačný prístup na trh a 
právna istota, a tak by sa podporili verejné 
investície do infraštruktúry a strategických 
služieb pre občanov. Na európskej úrovni 
by sa mala zaviesť všeobecná zásada, 
podľa ktorej je udeľovanie koncesií 
otvorené voči MSP, aby sa zlepšili ich 
možnosti prístupu na trh s koncesiami.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Neexistencia jednoznačných pravidiel 
na úrovni EÚ, ktorými sa upravuje 
udeľovanie koncesií, vyvoláva právnu 
neistotu, vytvára prekážky pre slobodné 
poskytovanie služieb a narušuje 
fungovanie vnútorného trhu. Hospodárske 
subjekty, predovšetkým malé a stredné 

(1) Neexistencia jednoznačných pravidiel 
na úrovni EÚ, ktorými sa upravuje 
udeľovanie koncesií, vyvoláva právnu 
neistotu, vytvára prekážky pre slobodné 
poskytovanie služieb a narušuje 
fungovanie vnútorného trhu. Hospodárske 
subjekty, predovšetkým malé a stredné 
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podniky, sú preto pripravené o svoje práva 
na vnútornom trhu a prichádzajú o dôležité 
obchodné príležitosti, pričom orgány 
verejnej správy nemusia nájsť najlepšie 
využitie verejných finančných 
prostriedkov, aby občania EÚ využívali 
kvalitné služby za najlepšie ceny. Na 
základe primeraného právneho rámca pre 
udeľovanie koncesií by sa všetkým 
hospodárskym subjektom v Únii zaistil 
účinný a nediskriminačný prístup na trh a 
právna istota, a tak by sa podporili verejné 
investície do infraštruktúry a strategických
služieb pre občanov.

podniky, sú preto pripravené o svoje práva 
na vnútornom trhu a prichádzajú o dôležité 
obchodné príležitosti, pričom orgány 
verejnej správy nemusia nájsť najlepšie 
využitie verejných finančných 
prostriedkov, aby občania EÚ využívali 
kvalitné služby za najlepšie ceny. Na 
základe primeraného právneho rámca pre 
udeľovanie koncesií by sa všetkým 
hospodárskym subjektom v Únii zaistil 
účinný a nediskriminačný prístup na trh a 
právna istota, a tak by sa podporili verejné 
investície do infraštruktúry a služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu pre 
občanov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Verejné obstarávanie zohráva v 
stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu pri zabezpečení 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Udeľovanie 
koncesií na stavebné práce v súčasnosti 
podlieha základným pravidlám smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby, 
zatiaľ čo na udeľovanie koncesií na služby 
s cezhraničným významom sa vzťahujú 
zásady zmluvy, a predovšetkým zásada 
voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa 
a slobody poskytovať služby, ako aj zásady 

(2) Verejné obstarávanie zohráva v 
stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu pri zabezpečení 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Udeľovanie 
koncesií na stavebné práce v súčasnosti 
podlieha základným pravidlám smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku
tovaru a verejných zákaziek na služby, 
zatiaľ čo na udeľovanie koncesií na služby 
s cezhraničným významom sa vzťahujú 
zásady zmluvy, a predovšetkým zásada 
voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa 
a slobody poskytovať služby, ako aj zásady 
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z nich vyplývajúce, ako rovnaké 
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné 
uznávanie, proporcionalita a 
transparentnosť. Existuje riziko právnej 
neistoty súvisiacej s tým, že vnútroštátni 
zákonodarcovia vykladajú zásady zmluvy 
rozlične a medzi právnymi predpismi 
rôznych členských štátov sú veľké 
rozdiely. Toto riziko potvrdila aj rozsiahla 
judikatúra Súdneho dvora Európskej 
únie, ktorá sa však len čiastočne zaoberá 
určitými aspektmi udeľovania koncesií. 
Na úrovni Únie je preto vo všetkých 
členských štátoch potrebná jednotná 
konkretizácia zásad zmluvy a z toho 
plynúce odstránenie rozdielov v ich 
výklade s cieľom odstrániť pretrvávajúce 
narušenia vnútorného trhu.

z nich vyplývajúce, ako rovnaké 
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné 
uznávanie, proporcionalita a 
transparentnosť. 

Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Verejné obstarávanie zohráva v
stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu pri zabezpečení 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Udeľovanie 
koncesií na stavebné práce v súčasnosti 
podlieha základným pravidlám smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby, 
zatiaľ čo na udeľovanie koncesií na služby 

(2) Verejné obstarávanie zohráva v 
stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu pri zabezpečení 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Udeľovanie 
koncesií na stavebné práce v súčasnosti 
podlieha základným pravidlám smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby, 
zatiaľ čo na udeľovanie koncesií na služby 
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s cezhraničným významom sa vzťahujú 
zásady zmluvy, a predovšetkým zásada 
voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa 
a slobody poskytovať služby, ako aj zásady 
z nich vyplývajúce, ako rovnaké 
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné 
uznávanie, proporcionalita a 
transparentnosť. Existuje riziko právnej 
neistoty súvisiacej s tým, že vnútroštátni 
zákonodarcovia vykladajú zásady zmluvy 
rozlične a medzi právnymi predpismi 
rôznych členských štátov sú veľké 
rozdiely. Toto riziko potvrdila aj rozsiahla
judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, 
ktorá sa však len čiastočne zaoberá 
určitými aspektmi udeľovania koncesií. Na 
úrovni Únie je preto vo všetkých členských 
štátoch potrebná jednotná konkretizácia 
zásad zmluvy a z toho plynúce odstránenie 
rozdielov v ich výklade s cieľom odstrániť 
pretrvávajúce narušenia vnútorného trhu.

s cezhraničným významom sa vzťahujú 
zásady zmluvy, a predovšetkým zásada 
voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa 
a slobody poskytovať služby, ako aj zásady 
z nich vyplývajúce, ako rovnaké 
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné 
uznávanie, proporcionalita a 
transparentnosť. Existuje riziko právnej 
neistoty súvisiacej s tým, že vnútroštátni 
zákonodarcovia vykladajú zásady zmluvy 
rozlične a medzi právnymi predpismi 
rôznych členských štátov sú veľké 
rozdiely. Toto riziko potvrdila aj judikatúra 
Súdneho dvora Európskej únie, ktorá sa 
však len čiastočne zaoberá určitými 
aspektmi udeľovania koncesií. Na úrovni 
Únie je preto vo všetkých členských 
štátoch potrebná jednotná konkretizácia 
zásad zmluvy a z toho plynúce odstránenie 
rozdielov v ich výklade s cieľom odstrániť 
pretrvávajúce narušenia vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Verejné obstarávanie zohráva v 
stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu pri zabezpečení 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Udeľovanie 
koncesií na stavebné práce v súčasnosti 
podlieha základným pravidlám smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 

(2) Verejné obstarávanie zohráva v 
stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu pri zabezpečení 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Udeľovanie 
koncesií na stavebné práce v súčasnosti 
podlieha základným pravidlám smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
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tovaru a verejných zákaziek na služby, 
zatiaľ čo na udeľovanie koncesií na služby 
s cezhraničným významom sa vzťahujú 
zásady zmluvy, a predovšetkým zásada 
voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa 
a slobody poskytovať služby, ako aj zásady 
z nich vyplývajúce, ako rovnaké 
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné 
uznávanie, proporcionalita a 
transparentnosť. Existuje riziko právnej 
neistoty súvisiacej s tým, že vnútroštátni 
zákonodarcovia vykladajú zásady zmluvy 
rozlične a medzi právnymi predpismi 
rôznych členských štátov sú veľké 
rozdiely. Toto riziko potvrdila aj rozsiahla 
judikatúra Súdneho dvora Európskej 
únie, ktorá sa však len čiastočne zaoberá 
určitými aspektmi udeľovania koncesií. 
Na úrovni Únie je preto vo všetkých 
členských štátoch potrebná jednotná 
konkretizácia zásad zmluvy a z toho 
plynúce odstránenie rozdielov v ich 
výklade s cieľom odstrániť pretrvávajúce 
narušenia vnútorného trhu.

tovaru a verejných zákaziek na služby, 
zatiaľ čo na udeľovanie koncesií na služby 
s cezhraničným významom sa vzťahujú 
zásady zmluvy, a predovšetkým zásada 
voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa 
a slobody poskytovať služby, ako aj zásady 
z nich vyplývajúce, ako rovnaké 
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné 
uznávanie, proporcionalita a 
transparentnosť. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Touto smernicou by nemala byť 
nijakým spôsobom dotknutá sloboda 
členských štátov alebo orgánov verejnej 
správy rozhodovať o priamom poskytnutí 
stavebných prác alebo služieb pre 
verejnosť alebo o zadaní tohto 
poskytovania tretím stranám. Na 
dosiahnutie cieľov verejnej politiky by
členské štáty alebo orgány verejnej správy 
mali mať možnosť samé vymedziť 
charakteristiky služby, ktorá má byť 

(3) Táto smernica uznáva a opätovne 
potvrdzuje právo členských štátov určovať 
organizačné prostriedky, ktoré považujú 
za najvhodnejšie na uskutočňovanie prác 
a poskytovanie služieb, za ktoré 
zodpovedajú. Touto smernicou by nemala 
byť nijakým spôsobom dotknutá sloboda 
členských štátov alebo orgánov verejnej 
správy uskutočňovať práce alebo 
poskytovať služby pre verejnosť alebo 
delegovať poskytovanie týchto služieb 
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poskytovaná, vrátane akýchkoľvek 
podmienok týkajúcich sa kvality alebo 
ceny služieb.

tretím stranám. Na dosiahnutie cieľov 
verejnej politiky majú členské štáty a
orgány verejnej správy naďalej právo 
vymedzovať a konkretizovať 
charakteristiky služieb, ktoré sa majú 
poskytovať, vrátane akýchkoľvek 
podmienok týkajúcich sa kvality alebo 
ceny služieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Othmar Karas

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Touto smernicou by nemala byť 
nijakým spôsobom dotknutá sloboda 
členských štátov alebo orgánov verejnej 
správy rozhodovať o priamom poskytnutí 
stavebných prác alebo služieb pre 
verejnosť alebo o zadaní tohto 
poskytovania tretím stranám. Na 
dosiahnutie cieľov verejnej politiky by 
členské štáty alebo orgány verejnej správy 
mali mať možnosť samé vymedziť 
charakteristiky služby, ktorá má byť 
poskytovaná, vrátane akýchkoľvek 
podmienok týkajúcich sa kvality alebo 
ceny služieb.

(3) V súlade so zásadou subsidiarity 
zahrnutou do práva Únie nie je touto 
smernicou nijakým spôsobom dotknutá 
sloboda členských štátov alebo orgánov 
verejnej správy rozhodovať o priamom 
poskytnutí stavebných prác alebo služieb 
pre verejnosť alebo o zadaní tohto 
poskytovania tretím stranám. To sa 
osobitne týka aj služieb všeobecného 
záujmu a služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu v zmysle článku 
14 ZFEÚ a článku 2 protokolu č. 26 
o službách vo všeobecnom záujme. Právo 
členských štátov alebo orgánov verejnej 
správy vymedziť charakteristiky služby, 
ktorá má byť poskytovaná, a uviesť 
podrobnosti o tejto službe, vrátane 
akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa 
kvality alebo ceny služieb, je zaručené.

Or. de

Odôvodnenie

Zdôraznenie toho, že smernica nezasahuje do zásady administratívnej slobody orgánov 
verejnej správy a nezavádza akékoľvek pravidlá pre členské štáty alebo ich orgány v oblasti 
toho, či by mal niektorú službu poskytovať štát alebo externé subjekty. Zdôrazňuje sa tiež, že 
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táto zásada sa osobitne uplatňuje na citlivé oblasti spojené s poskytovaním služieb 
všeobecného záujmu alebo služieb všeobecného hospodárskeho záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Touto smernicou by nemala byť 
nijakým spôsobom dotknutá sloboda 
členských štátov alebo orgánov verejnej 
správy rozhodovať o priamom poskytnutí 
stavebných prác alebo služieb pre 
verejnosť alebo o zadaní tohto 
poskytovania tretím stranám. Na 
dosiahnutie cieľov verejnej politiky by
členské štáty alebo orgány verejnej správy 
mali mať možnosť samé vymedziť
charakteristiky služby, ktorá má byť 
poskytovaná, vrátane akýchkoľvek 
podmienok týkajúcich sa kvality alebo 
ceny služieb.

(3) Táto smernica uznáva a opätovne 
potvrdzuje právo členských štátov 
a orgánov verejnej správy určovať 
administratívne prostriedky, ktoré 
považujú za najvhodnejšie na 
uskutočňovanie prác a poskytovanie 
služieb, za ktoré zodpovedajú. Touto 
smernicou by nemala byť nijakým 
spôsobom dotknutá sloboda členských 
štátov a orgánov verejnej správy
uskutočňovať práce a poskytovať služby 
pre verejnosť priamo alebo zadať toto 
poskytovanie tretím stranám. Na 
dosiahnutie cieľov verejnej politiky majú 
členské štáty alebo orgány verejnej správy 
naďalej právo vymedzovať 
a konkretizovať charakteristiky služieb, 
ktoré sa majú poskytovať, vrátane 
akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa 
kvality alebo ceny služieb, ako aj 
pracovných podmienok, za ktorých sa 
služby poskytujú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Touto smernicou by nemala byť 
nijakým spôsobom dotknutá sloboda 
členských štátov alebo orgánov verejnej 
správy rozhodovať o priamom poskytnutí 
stavebných prác alebo služieb pre 
verejnosť alebo o zadaní tohto 
poskytovania tretím stranám. Na 
dosiahnutie cieľov verejnej politiky by 
členské štáty alebo orgány verejnej správy 
mali mať možnosť samé vymedziť 
charakteristiky služby, ktorá má byť 
poskytovaná, vrátane akýchkoľvek 
podmienok týkajúcich sa kvality alebo 
ceny služieb.

(3) Podľa článku 4 Zmluvy o Európskej 
únii smernica rešpektuje národnú 
identitu, obsiahnutú v ich základných 
politických a ústavných systémoch 
vrátane regionálnych a miestnych 
samospráv. Podľa článku 14 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a Protokolu 
č. 26 o službách všeobecného záujmu, 
touto smernicou by nemala byť nijakým 
spôsobom dotknutá sloboda členských 
štátov alebo orgánov verejnej správy 
rozhodovať o priamom poskytnutí 
stavebných prác alebo služieb pre 
verejnosť alebo o zadaní tohto 
poskytovania tretím stranám. Na 
dosiahnutie cieľov verejnej politiky by 
členské štáty alebo orgány verejnej správy
vrátane orgánov na nižšej než celoštátnej 
úrovni mali mať možnosť samé vymedziť 
charakteristiky služby, ktorá má byť 
poskytovaná, vrátane akýchkoľvek 
podmienok týkajúcich sa kvality alebo 
ceny služieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Táto smernica nemá vplyv na 
možnosť orgánov verejnej správy 
vymedziť na vnútroštátnej úrovni 
charakteristiky služby, ktorá má byť 
poskytovaná, vrátane akýchkoľvek 
podmienok týkajúcich sa kvality služby, 
a to na účely dosiahnutia cieľov verejnej 
politiky. Smernica sa nezaoberá 
financovaním služieb všeobecného 
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hospodárskeho záujmu ani systémami 
pomoci poskytovanej členskými štátmi, 
predovšetkým v sociálnej oblasti, v súlade 
s pravidlami Spoločenstva v oblasti 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Táto smernica nemá vplyv na 
podmienky pracovného pomeru vrátane 
maximálneho trvania práce 
a minimálneho trvania odpočinku, 
minimálnej platenej dovolenky za rok, 
minimálnych miezd a ochrany zdravia, 
bezpečnosti a hygieny v práci, ktoré 
členské štáty uplatňujú v súlade s právom 
Únie, a nemá vplyv ani na vzťahy medzi 
sociálnymi partnermi vrátane práva na 
vyjednávanie o kolektívnych dohodách 
a ich uzatváranie, práva na štrajk v súlade 
s vnútroštátnym právom a postupy, ktoré 
rešpektujú právo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3c) Členské štáty môžu určiť, že verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia vychádzajú 
pri udeľovaní koncesií okrem iného 
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z kritéria hospodársky najvýhodnejšej 
ponuky. Toto kritérium môže okrem ceny 
alebo nákladov odkazovať na kvalitu 
vrátane technickej vyspelosti, estetických 
a funkčných charakteristík, prístupnosť, 
dizajn pre všetkých používateľov, 
environmentálne a sociálne 
charakteristiky a inovatívny charakter. 
Môže tiež odkazovať na záručný a 
pozáručný servis a technickú pomoc, 
dátum dodania a lehotu dodania alebo 
termín ukončenia, organizáciu, 
kvalifikáciu a skúsenosti pracovníkov 
určených na plnenie predmetnej koncesie, 
ako aj na osobitný proces výroby alebo 
poskytovania požadovaných prác, 
dodávok alebo služieb, ak to 
nediskriminuje hospodárske subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V prípade koncesií, ktoré presahujú 
určitú hodnotu, je vhodné stanoviť 
minimálnu koordináciu vnútroštátnych 
postupov pri zadávaní takýchto zákaziek 
na základe zásad zmluvy, aby sa zaručilo 
otvorenie sa koncesií hospodárskej súťaži 
a primeraná právna istota. Tieto 
ustanovenia o koordinácii by nemali 
presahovať rámec toho, čo je potrebné na 
dosiahnutie uvedených cieľov. Členským 
štátom by sa však malo umožniť doplniť a 
ďalej rozvíjať tieto ustanovenia, ak to 
považujú za vhodné, najmä na lepšie 
zaistenie dodržovania uvedených zásad.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Určité ustanovenia o koordinácii by sa 
takisto mali zaviesť pre udeľovanie 
koncesií na stavebné práce a služby v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb, a 
to vzhľadom na skutočnosť, že 
vnútroštátne orgány môžu ovplyvniť 
konanie subjektov pôsobiacich v týchto 
odvetviach, a s prihliadnutím na 
uzatvorenú povahu trhov, na ktorých 
pôsobia, z dôvodu existencie osobitných 
alebo výlučných práv udelených 
členskými štátmi, ktoré sa týkajú 
zásobovania sietí, poskytovania prístupu 
do sietí alebo prevádzkovania sietí na 
účely poskytovania príslušných služieb.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Určité ustanovenia o koordinácii by sa 
takisto mali zaviesť pre udeľovanie 
koncesií na stavebné práce a služby v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb, a 
to vzhľadom na skutočnosť, že 
vnútroštátne orgány môžu ovplyvniť 
konanie subjektov pôsobiacich v týchto 
odvetviach, a s prihliadnutím na 

vypúšťa sa
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uzatvorenú povahu trhov, na ktorých 
pôsobia, z dôvodu existencie osobitných 
alebo výlučných práv udelených 
členskými štátmi, ktoré sa týkajú 
zásobovania sietí, poskytovania prístupu 
do sietí alebo prevádzkovania sietí na 
účely poskytovania príslušných služieb.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Určité ustanovenia o koordinácii by sa 
takisto mali zaviesť pre udeľovanie 
koncesií na stavebné práce a služby v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb, a 
to vzhľadom na skutočnosť, že 
vnútroštátne orgány môžu ovplyvniť 
konanie subjektov pôsobiacich v týchto 
odvetviach, a s prihliadnutím na 
uzatvorenú povahu trhov, na ktorých 
pôsobia, z dôvodu existencie osobitných 
alebo výlučných práv udelených 
členskými štátmi, ktoré sa týkajú 
zásobovania sietí, poskytovania prístupu 
do sietí alebo prevádzkovania sietí na 
účely poskytovania príslušných služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Werner Kuhn

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Určité ustanovenia o koordinácii by sa 
takisto mali zaviesť pre udeľovanie 
koncesií na stavebné práce a služby v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb, a 
to vzhľadom na skutočnosť, že 
vnútroštátne orgány môžu ovplyvniť 
konanie subjektov pôsobiacich v týchto 
odvetviach, a s prihliadnutím na 
uzatvorenú povahu trhov, na ktorých 
pôsobia, z dôvodu existencie osobitných 
alebo výlučných práv udelených 
členskými štátmi, ktoré sa týkajú 
zásobovania sietí, poskytovania prístupu 
do sietí alebo prevádzkovania sietí na 
účely poskytovania príslušných služieb.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Určité ustanovenia o koordinácii by sa 
takisto mali zaviesť pre udeľovanie 
koncesií na stavebné práce a služby v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb, a 
to vzhľadom na skutočnosť, že 
vnútroštátne orgány môžu ovplyvniť 
konanie subjektov pôsobiacich v týchto 
odvetviach, a s prihliadnutím na 
uzatvorenú povahu trhov, na ktorých 
pôsobia, z dôvodu existencie osobitných 
alebo výlučných práv udelených 
členskými štátmi, ktoré sa týkajú 
zásobovania sietí, poskytovania prístupu 
do sietí alebo prevádzkovania sietí na 
účely poskytovania príslušných služieb.

(5) V súlade s uzneseniami Európskeho 
parlamentu zo 14. januára 2004, 
10. marca 2004 a 31. mája 2006 by sa 
odvetvie vodného hospodárstva nemalo 
liberalizovať, ale modernizovať. Odvetvie 
vodného hospodárstva by preto nemalo 
patriť do pôsobnosti tejto smernice.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Peter Simon

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Určité ustanovenia o koordinácii by sa 
takisto mali zaviesť pre udeľovanie 
koncesií na stavebné práce a služby v 
odvetviach vodného hospodárstva,
energetiky, dopravy a poštových služieb, a 
to vzhľadom na skutočnosť, že 
vnútroštátne orgány môžu ovplyvniť 
konanie subjektov pôsobiacich v týchto 
odvetviach, a s prihliadnutím na 
uzatvorenú povahu trhov, na ktorých 
pôsobia, z dôvodu existencie osobitných 
alebo výlučných práv udelených členskými 
štátmi, ktoré sa týkajú zásobovania sietí, 
poskytovania prístupu do sietí alebo 
prevádzkovania sietí na účely poskytovania 
príslušných služieb.

(5) Určité ustanovenia o koordinácii by sa 
takisto mali zaviesť pre udeľovanie 
koncesií na stavebné práce a služby v 
odvetviach energetiky, dopravy a 
poštových služieb, a to vzhľadom na 
skutočnosť, že vnútroštátne orgány môžu 
ovplyvniť konanie subjektov pôsobiacich v 
týchto odvetviach, a s prihliadnutím na 
uzatvorenú povahu trhov, na ktorých 
pôsobia, z dôvodu existencie osobitných 
alebo výlučných práv udelených členskými 
štátmi, ktoré sa týkajú zásobovania sietí, 
poskytovania prístupu do sietí alebo 
prevádzkovania sietí na účely poskytovania 
príslušných služieb.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Určité ustanovenia o koordinácii by sa 
takisto mali zaviesť pre udeľovanie 
koncesií na stavebné práce a služby v 
odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb, a 
to vzhľadom na skutočnosť, že 
vnútroštátne orgány môžu ovplyvniť 

(5) Je tiež nutné zaviesť osobitné 
ustanovenia o udeľovaní koncesií na 
služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, pri ktorých ciele a osobitné úlohy 
určujú vnútroštátne orgány, ktoré majú 
plnohodnotnú možnosť výberu pri ich 
správe a ktoré môžu udeľovať osobitné 
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konanie subjektov pôsobiacich v týchto 
odvetviach, a s prihliadnutím na 
uzatvorenú povahu trhov, na ktorých 
pôsobia, z dôvodu existencie osobitných 
alebo výlučných práv udelených 
členskými štátmi, ktoré sa týkajú 
zásobovania sietí, poskytovania prístupu do 
sietí alebo prevádzkovania sietí na účely 
poskytovania príslušných služieb.

alebo výlučné práva, ktoré sa týkajú 
zásobovania sietí, poskytovania prístupu do 
sietí alebo prevádzkovania sietí na účely 
poskytovania príslušných služieb.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) V súlade s uzneseniami Európskeho 
parlamentu zo 14. januára 2004, 
10. marca 2004 a 31. mája 2006 by sa 
odvetvie vodného hospodárstva nemalo 
liberalizovať, ale modernizovať. Nemalo 
by preto patriť do pôsobnosti tejto 
smernice. 

Or. de

Odôvodnenie

Želania Európskeho parlamentu v oblasti odvetvia vodného hospodárstva možno zistiť z jeho 
uznesení zo 14. januára 2004, 10. marca 2004 a 31. mája 2006. Európsky parlament si preto 
neželá liberalizáciu odvetvia vodného hospodárstva (ako napríklad odvetví energetiky, 
telekomunikácií a pôšt), ale namiesto toho podporuje modernizáciu odvetvia vodného 
hospodárstva s hospodárskymi zásadami súbežnými s kvalitatívnymi a environmentálnymi 
normami a potrebnou efektivitou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Werner Kuhn

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) V súlade s uzneseniami Európskeho 
parlamentu zo 14. januára 2004, 
10. marca 2004 a 31. mája 2006 by sa 
odvetvie vodného hospodárstva nemalo 
liberalizovať, ale modernizovať. Nemalo 
by preto patriť do pôsobnosti tejto 
smernice. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, 
predovšetkým v oblasti námorných alebo 



PE496.581v03-00 24/174 AM\916800SK.doc

SK

alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

vnútrozemských prístavov, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

Or. de

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie alebo schvaľovacie 
požiadavky v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb, pomocou ktorých štát 
alebo orgán verejnej správy stanoví 
podmienky vykonávania hospodárskej 
činnosti, by sa nemali považovať za 
koncesie. To isté platí pre určité dohody, 
ktorých predmetom je právo 
hospodárskeho subjektu využívať určité 
verejné oblasti alebo zdroje, ako sú zmluvy 
o prenájme pozemku, pomocou ktorých 
štát alebo verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanoví len všeobecné 
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podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie vydávané na obmedzené 
obdobie, pomocou ktorých štát alebo orgán 
verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Barbara Weiler

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme, pomocou ktorých štát 
alebo verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.
Všeobecné podmienky, ktoré obsahujú 
zmluvy o prenájme aj zmluvy o prenájme 
pozemku, sú pravidlá, ktoré sa týkajú 
prevodu prenajatého majetku na 
nájomcu, jeho využívania (napr. popis 
prenajatého majetku, ustanovenia 
o prípustnom využívaní prenajatého 
majetku, ustanovenia o optimálnom 
využívaní prenajatého majetku, ako sú 
ukazovatele výkonnosti 
a environmentálne normy), príslušných 
záväzkov prenajímateľa a nájomcu 
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z hľadiska údržby prenajatého majetku, 
trvania prenájmu a opätovného 
nadobudnutia prenajatého majetku 
prenajímateľom, nájomného a iných 
nákladov hradených nájomcom (vrátane 
sankcií).

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo 

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením, ktorými jeden alebo viacero 
verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov (ďalej len „postupca“) 
poverujú vykonaním prác alebo správou 
služieb, za ktoré sú zodpovední, jeden 
alebo viacero hospodárskych subjektov, 
pričom protiplnením za toto postúpenie je 
právo užívať stavby alebo služby, ktoré sú 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s platbou. Na uskutočnenie týchto 
stavebných prác alebo poskytovanie týchto 
služieb sa vzťahujú osobitné záväzné 
povinnosti stanovené postupcom, ktoré sú 
právne vymáhateľné. Naopak, niektoré 
akty štátu, napríklad povolenia alebo 
licencie, pomocou ktorých štát alebo orgán 
verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
nárok na poskytovanie sociálnych služieb 
alebo právo uzatvárať dohody, ktorými 
štát alebo verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ udeľuje hospodárskemu 
subjektu právo využívať určité verejné 
oblasti alebo zdroje, ako sú zmluvy 
o prenájme alebo zmluvy o prenájme 
jednotlivých pozemkov, najmä v oblasti
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služieb. námorných a vnútrozemských prístavov,
alebo právo prechodu, a ktoré spravidla 
určujú len všeobecné podmienky ich 
užívania bez toho, aby sa orgán verejnej 
moci stal príjemcom konkrétnych prác 
alebo služieb poskytnutých dodávateľom.

Or. en

Odôvodnenie

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 bod 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Herbert Dorfmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 

(6) Na účely tejto smernice sú koncesie 
zmluvy s peňažným plnením uzatvorené 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorých predmetom je 
uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služieb, pričom protiplnením je 
zvyčajne právo na využívanie diela alebo 
služieb, ktoré sú predmetom zmluvy. Na 
uskutočnenie týchto stavebných prác alebo 
poskytovanie týchto služieb sa vzťahujú 
osobitné záväzné povinnosti stanovené 
verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom, ktoré sú právne 
vymáhateľné. Naopak, hoci sa 
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alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

v niektorých členských štátoch označujú 
ako koncesie, niektoré akty štátu, napríklad 
potvrdenia o kvalifikácii, povolenia alebo 
licencie, pomocou ktorých štát alebo orgán 
verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti alebo 
umožňuje hospodárskemu subjektu 
vykonávať práce alebo uskutočňovať 
hospodárske činnosti vrátane činností 
v podobe služieb, by sa nemali považovať 
za koncesie v zmysle tejto smernice. To 
isté platí pre určité dohody, ktorých 
predmetom je právo hospodárskeho 
subjektu využívať určité verejné oblasti 
alebo zdroje, ako sú zmluvy o prenájme 
pozemku, pomocou ktorých štát alebo 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
stanoví len všeobecné podmienky ich 
užívania bez získania konkrétnych 
stavebných prác alebo služieb.

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má rozptýliť akékoľvek pochybnosti o tom, že táto 
smernica sa neuplatňuje na administratívne akty či opatrenia akéhokoľvek druhu, ak sa 
označujú ako koncesie, ale len na osobitný právny nástroj koncesných zmlúv. Je preto nutné 
ozrejmiť, že hoci domáce právo členského štátu môže v týchto prípadoch odkazovať na 
koncesné opatrenia, tieto opatrenia sú mimo rozsahu pôsobnosti návrhu smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Wim van de Camp

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
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pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. Rovnako 
tak aj dohody, ktorých predmetom je právo 
hospodárskeho subjektu využívať určité 
verejné oblasti alebo zdroje, ako sú zmluvy 
o prenájme verejného priestoru alebo 
súkromného pozemku, pomocou ktorých 
štát alebo verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky a/alebo osobitné záväzné 
a právne vymáhateľné povinnosti, ktoré 
sa týkajú využívania pozemku bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb, 
by sa nemali považovať za koncesie.
V rámci týchto zmlúv o prenájme 
verejného priestoru alebo súkromného 
pozemku sa za podmienky a povinnosti, 
ktoré sú zamerané výhradne na reguláciu 
využívania pozemku, považujú tieto 
podmienky: spôsob využívania verejného 
priestoru alebo zdroja (napr. popis 
a prípustné využívanie, povinnosti 
zamerané na optimalizáciu využívania, 
ako sú hodnoty výkonnosti alebo 
environmentálne normy), povinnosti 
zmluvných strán v oblasti údržby 
verejného priestoru alebo zdroja, poplatky 
či nájomné a dodatočné poplatky hradené 
nájomcom (vrátane sankcií za porušenie 
zmluvy).

Or. en

Odôvodnenie

Zámer Komisie vylúčiť spod pôsobnosti zmluvy o prenájme pôdy by sa mal zdôrazniť, aby sa 
zvýšila právna istota a zabezpečila rovnosť podmienok jednotlivých zmluvných strán. Dva 
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najbežnejšie zmluvné nástroje v oblasti pozemkov sú zmluvy o prenájme verejného priestoru 
a súkromných pozemkov. Hoci môžu určovať všeobecné podmienky a/alebo osobitné záväzné 
a právne vynútiteľné podmienky, nemožno ich považovať za koncesie v zmysle tejto smernice, 
keďže sa nezískavajú práce alebo služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie alebo schvaľovacie 
požiadavky v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb, pomocou ktorých štát 
alebo orgán verejnej správy stanoví 
podmienky vykonávania hospodárskej 
činnosti, by sa nemali považovať za 
koncesie. To isté platí pre určité dohody, 
ktorých predmetom je právo 
hospodárskeho subjektu využívať určité 
verejné oblasti alebo zdroje, ako sú zmluvy 
o prenájme pozemku, pomocou ktorých 
štát alebo verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.
Všeobecné podmienky, ktoré obsahujú 
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zmluvy o prenájme aj zmluvy o prenájme 
pozemku, sú pravidlá, ktoré sa týkajú 
prevodu prenajatého majetku na 
nájomcu, jeho využívania (napr. popis 
prenajatého majetku, ustanovenia 
o prípustnom využívaní prenajatého 
majetku, ustanovenia o optimálnom 
využívaní prenajatého majetku, ako sú 
ukazovatele výkonnosti 
a environmentálne normy), príslušných 
záväzkov prenajímateľa a nájomcu 
z hľadiska údržby prenajatého majetku, 
trvania prenájmu a opätovného 
nadobudnutia prenajatého majetku 
prenajímateľom, nájomného a iných 
nákladov hradených nájomcom vrátane 
sankcií.

Or. de

Odôvodnenie

Je nutné vymedziť pojem „len všeobecné podmienky“, aby sa zaručila právna istota. Malo by 
sa používať a uplatňovať vymedzenie poskytnuté Súdnym dvorom vo veci 241/83.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
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obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.
To platí aj pre dohody otvárajúce 
všeobecný a nediskriminačný prístup na 
trh pre všetky hospodárske subjekty 
spĺňajúce podmienky, ktoré vopred určil 
verejný obstarávateľ, a to bez limitov či 
kvót. Zmluvy v oblasti územného 
plánovania taktiež nie sú koncesie.

Or. de

Odôvodnenie

Ozrejmenie pojmu „koncesia“. Súčasné znenie, ktoré sa výslovne obmedzuje na schvaľovanie 
a licencie a niektoré dohody o využití verejného priestoru ako zdroja, nie je dostatočne 
jednoznačné na to, aby z rozsahu pôsobnosti smernice vylúčilo všetky postupy, ktoré nevedú 
k rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výlučnom výbere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 

(6) Koncesie môžu byť zmluvy s 
peňažným plnením uzatvorené medzi 
jedným alebo viacerými hospodárskymi 
subjektmi a jedným alebo viacerými 
verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorých predmetom je 
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stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služieb, pričom protiplnením je 
zvyčajne právo na využívanie diela alebo 
služieb, ktoré sú predmetom zmluvy. Na 
uskutočnenie týchto stavebných prác alebo 
poskytovanie týchto služieb sa vzťahujú 
osobitné záväzné povinnosti stanovené 
verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom, ktoré sú právne 
vymáhateľné. Koncesie sa môžu týkať aj 
delegovania správy služieb, najmä služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu, na 
určené časové obdobie a vo vymedzenej 
oblasti. Nejde preto o verejný „nákup“, 
„získavanie“ či „verejné zákazky“. 
Naopak, niektoré akty štátu, napríklad 
povolenia alebo licencie, pomocou ktorých 
štát alebo orgán verejnej správy stanoví 
podmienky vykonávania hospodárskej 
činnosti, by sa nemali považovať za 
koncesie. To isté platí pre určité dohody, 
ktorých predmetom je právo 
hospodárskeho subjektu využívať určité 
verejné oblasti alebo zdroje, ako sú zmluvy 
o prenájme pozemku, pomocou ktorých 
štát alebo verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
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stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
akty štátu, napríklad povolenia, licencie,
udeľovania alebo podobné akty, pomocou 
ktorých štát alebo orgán verejnej správy 
stanoví podmienky vykonávania 
hospodárskej činnosti, by sa nemali 
považovať za koncesie. To isté platí pre 
určité dohody, ktorých predmetom je právo 
hospodárskeho subjektu využívať určité 
verejné oblasti alebo zdroje, ako sú zmluvy 
o prenájme pozemku, pomocou ktorých 
štát alebo verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

Or. fr

Odôvodnenie

Formulácia, ktorú odôvodnenie 6 používa na vymedzenie pojmu „koncesia“, by mohla viesť 
k neistote. Pridanie slov „udeľovania alebo podobné akty“ do zoznamu konkrétnych výnimiek 
by tento problém vyriešilo. Slovo „niektoré“ je zbytočné a možno ho vypustiť.

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
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ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb. 
Jednoduché schvaľovanie alebo právo na 
využívanie verejných statkov alebo 
verejného priestoru nie sú koncesie 
o službách.

Or. de

Odôvodnenie

Schvaľovanie a právo na využívanie verejných statkov alebo verejného priestoru nie je 
obstarávaním na trhu. Malo by sa preto jasne uviesť, že tieto činnosti nemožno považovať za 
koncesie o službách a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 

(6) Koncesie sú zmluvy s peňažným 
plnením uzatvorené medzi jedným alebo 
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viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. To isté platí 
pre určité dohody, ktorých predmetom je 
právo hospodárskeho subjektu využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku, pomocou 
ktorých štát alebo verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky ich užívania bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb.

viacerými hospodárskymi subjektmi a 
jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, 
ktorých predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 
pričom protiplnením je zvyčajne právo na 
využívanie diela alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Na uskutočnenie 
týchto stavebných prác alebo poskytovanie 
týchto služieb sa vzťahujú osobitné 
záväzné povinnosti stanovené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
ktoré sú právne vymáhateľné. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, by sa 
nemali považovať za koncesie. Rovnako 
tak aj dohody, ktorých predmetom je právo 
hospodárskeho subjektu využívať určité 
verejné oblasti alebo zdroje, ako sú zmluvy 
o prenájme verejného priestoru alebo 
súkromného pozemku, pomocou ktorých 
štát alebo verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanoví len všeobecné 
podmienky a/alebo osobitné záväzné 
a právne vymáhateľné povinnosti, ktoré 
sa týkajú využívania pozemku bez získania 
konkrétnych stavebných prác alebo služieb, 
by sa nemali považovať za koncesie. 
V rámci týchto zmlúv o prenájme 
verejného priestoru alebo súkromného 
pozemku sa za podmienky a povinnosti, 
ktoré sú zamerané výhradne na reguláciu 
využívania pozemku, považujú tieto 
podmienky: spôsob využívania verejného 
priestoru alebo zdroja (napr. popis 
a prípustné využívanie, povinnosti 
zamerané na optimalizáciu využívania, 
ako sú hodnoty výkonnosti alebo 
environmentálne normy), povinnosti 
zmluvných strán v oblasti údržby 
verejného priestoru alebo zdroja, trvanie 
zmluvy a ukončenie držby zo strany 
nájomcu, poplatky či nájomné 
a dodatočné poplatky hradené nájomcom 
(vrátane sankcií za porušenie zmluvy).



PE496.581v03-00 38/174 AM\916800SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Ťažkosti spojené s výkladom pojmov 
koncesia a verejná zákazka sú zdrojom 
neprestávajúcej právnej neistoty medzi 
zainteresovanými stranami a takisto 
základom početných rozsudkov Súdneho 
dvora Európskej únie v tejto veci. Preto by 
sa malo objasniť vymedzenie koncesie, 
predovšetkým s odkazom na pojem 
významného prevádzkového rizika.
Hlavný znak koncesie, t. j. právo na 
využívanie diel alebo služieb, vždy 
znamená prenos hospodárskeho rizika na 
koncesionára, vrátane možnosti, že sa mu 
nevrátia investície a náklady, ktoré 
vynaložil pri prevádzkovaní diela alebo 
poskytovaní zadaných služieb. 
Uplatňovanie špecifických pravidiel 
upravujúcich udeľovanie koncesií by 
nebolo odôvodnené, ak by verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ oslobodil 
dodávateľa od akejkoľvek prípadnej straty 
tým, že by mu zaručil minimálny príjem 
rovnaký alebo vyšší než náklady, ktoré 
dodávateľ musel vynaložiť v súvislosti s 
plnením zmluvy. Zároveň by sa malo
objasniť, že určité dohody, ktoré sú plne 
hradené verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom, by sa mali považovať za 
koncesie, ak návratnosť investícií a 
nákladov vynaložených prevádzkovateľom 
pri uskutočňovaní stavebných prác alebo 
poskytovaní služby závisí od skutočného 
dopytu po danej službe alebo majetku 
alebo od ich dostupnosti.

(7) Hlavný znak koncesie, t. j. právo na 
využívanie diel alebo služieb, vždy 
znamená prenos hospodárskeho rizika na 
koncesionára, vrátane možnosti, že sa mu 
nevrátia investície a náklady, ktoré 
vynaložil pri prevádzkovaní diela alebo 
poskytovaní zadaných služieb za bežných
prevádzkových podmienok. Uplatňovanie 
špecifických pravidiel upravujúcich 
udeľovanie koncesií by nebolo 
odôvodnené, ak by verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ oslobodil dodávateľa od 
akejkoľvek prípadnej straty. Avšak určité 
dohody, ktoré sú plne hradené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, by 
sa mali považovať za koncesie, ak 
návratnosť investícií a nákladov 
vynaložených prevádzkovateľom pri 
uskutočňovaní stavebných prác alebo 
poskytovaní služby závisí od skutočného 
dopytu po danej službe alebo majetku 
alebo od ich dostupnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Ťažkosti spojené s výkladom pojmov 
koncesia a verejná zákazka sú zdrojom 
neprestávajúcej právnej neistoty medzi 
zainteresovanými stranami a takisto 
základom početných rozsudkov Súdneho 
dvora Európskej únie v tejto veci. Preto by 
sa malo objasniť vymedzenie koncesie, 
predovšetkým s odkazom na pojem 
významného prevádzkového rizika. 
Hlavný znak koncesie, t. j. právo na 
využívanie diel alebo služieb, vždy 
znamená prenos hospodárskeho rizika na 
koncesionára, vrátane možnosti, že sa mu 
nevrátia investície a náklady, ktoré 
vynaložil pri prevádzkovaní diela alebo 
poskytovaní zadaných služieb. 
Uplatňovanie špecifických pravidiel 
upravujúcich udeľovanie koncesií by 
nebolo odôvodnené, ak by verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ oslobodil 
dodávateľa od akejkoľvek prípadnej straty 
tým, že by mu zaručil minimálny príjem 
rovnaký alebo vyšší než náklady, ktoré 
dodávateľ musel vynaložiť v súvislosti s 
plnením zmluvy. Zároveň by sa malo 
objasniť, že určité dohody, ktoré sú plne 
hradené verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom, by sa mali považovať za 
koncesie, ak návratnosť investícií a 
nákladov vynaložených prevádzkovateľom 
pri uskutočňovaní stavebných prác alebo 
poskytovaní služby závisí od skutočného 
dopytu po danej službe alebo majetku 
alebo od ich dostupnosti.

(7) Ťažkosti spojené s výkladom pojmov 
koncesia a verejná zákazka sú zdrojom 
neprestávajúcej právnej neistoty medzi 
zainteresovanými stranami a takisto 
základom početných rozsudkov Súdneho 
dvora Európskej únie v tejto veci. Preto by 
sa malo objasniť vymedzenie koncesie, 
predovšetkým s odkazom na pojem 
významného prevádzkového rizika. Vo 
všeobecnosti platí, že hlavný znak 
koncesie, t. j. právo na využívanie diel 
alebo služieb, vždy znamená prenos 
hospodárskeho rizika na koncesionára, 
vrátane možnosti, že sa mu nevrátia 
investície a náklady, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diela alebo poskytovaní 
zadaných služieb. Okrem toho, pokiaľ ide 
o koncesie na služby všeobecného záujmu, 
delegácia riadenia, ktorú so sebou 
prinášajú, znamená presné vykonávanie 
osobitných úloh, ktoré im boli zverené, 
koncesionármi, najmä hodnôt zreteľne 
uvedených v protokole č. 26 pripojenom 
k ZEÚ a ZFEÚ: vysoký stupeň kvality, 
bezpečnosti a dostupnosti, rovnaké 
zaobchádzanie a presadzovanie 
všeobecného prístupu a práv 
používateľov. Uplatňovanie špecifických 
pravidiel upravujúcich udeľovanie koncesií 
by nebolo odôvodnené, ak by verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ oslobodil 
dodávateľa od akejkoľvek prípadnej straty 
tým, že by mu zaručil minimálny príjem 
rovnaký alebo vyšší než náklady, ktoré 
dodávateľ musel vynaložiť v súvislosti s 
plnením zmluvy. Zároveň by sa malo 
objasniť, že určité dohody, ktoré sú plne 
hradené verejným obstarávateľom alebo 
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obstarávateľom, by sa mali považovať za 
koncesie, ak návratnosť investícií a 
nákladov vynaložených prevádzkovateľom 
pri uskutočňovaní stavebných prác alebo 
poskytovaní služby závisí od skutočného 
dopytu po danej službe alebo majetku 
alebo od ich dostupnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Ťažkosti spojené s výkladom pojmov 
koncesia a verejná zákazka sú zdrojom 
neprestávajúcej právnej neistoty medzi 
zainteresovanými stranami a takisto 
základom početných rozsudkov Súdneho 
dvora Európskej únie v tejto veci. Preto by 
sa malo objasniť vymedzenie koncesie, 
predovšetkým s odkazom na pojem 
významného prevádzkového rizika.
Hlavný znak koncesie, t. j. právo na 
využívanie diel alebo služieb, vždy 
znamená prenos hospodárskeho rizika na 
koncesionára, vrátane možnosti, že sa mu 
nevrátia investície a náklady, ktoré 
vynaložil pri prevádzkovaní diela alebo 
poskytovaní zadaných služieb. 
Uplatňovanie špecifických pravidiel 
upravujúcich udeľovanie koncesií by 
nebolo odôvodnené, ak by verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ oslobodil 
dodávateľa od akejkoľvek prípadnej straty 
tým, že by mu zaručil minimálny príjem 
rovnaký alebo vyšší než náklady, ktoré 
dodávateľ musel vynaložiť v súvislosti s 
plnením zmluvy. Zároveň by sa malo 
objasniť, že určité dohody, ktoré sú plne 
hradené verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom, by sa mali považovať za 

(7) Hlavný znak koncesie, t. j. právo na 
využívanie diel alebo služieb, vždy 
znamená prenos hospodárskeho rizika na 
koncesionára, vrátane možnosti, že sa mu 
nevrátia investície a náklady, ktoré 
vynaložil pri prevádzkovaní diela alebo 
poskytovaní zadaných služieb za bežných
prevádzkových podmienok. Uplatňovanie 
špecifických pravidiel upravujúcich 
udeľovanie koncesií by nebolo 
odôvodnené, ak by verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ oslobodil dodávateľa od 
akejkoľvek prípadnej straty. Avšak určité 
dohody, ktoré sú plne hradené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, by 
sa mali považovať za koncesie, ak 
návratnosť investícií a nákladov 
vynaložených prevádzkovateľom pri 
uskutočňovaní stavebných prác alebo 
poskytovaní služby závisí od skutočného 
dopytu po danej službe alebo majetku 
alebo od ich dostupnosti.
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koncesie, ak návratnosť investícií a 
nákladov vynaložených prevádzkovateľom 
pri uskutočňovaní stavebných prác alebo 
poskytovaní služby závisí od skutočného 
dopytu po danej službe alebo majetku 
alebo od ich dostupnosti.

Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Ak sa v odvetvovom nariadení zaručuje 
koncesionárovi vyrovnanosť, pokiaľ ide o 
investície a náklady vzniknuté pri plnení 
zmluvy, takáto zmluva by sa nemala 
považovať za koncesiu v zmysle tejto 
smernice.

(8) Ak sa v odvetvovom nariadení zaručuje 
koncesionárovi vyrovnanosť, pokiaľ ide o 
investície a náklady vzniknuté pri plnení 
zmluvy, takáto zmluva by sa nemala 
považovať za koncesiu v zmysle tejto 
smernice. Malo by sa však odlišovať od 
prípadov, keď je prevádzkové riziko 
obmedzené od počiatku. To nebráni
prijatiu koncesie (pozri judikatúru ESD 
vo veci WAZV Gotha (C-206/08)).

Or. de

Odôvodnenie

V súlade s judikatúrou ESD vo veci WAZV Gotha (C-206/08) nie je primerané požadovať, aby 
orgán udeľujúci koncesiu zabezpečoval dôslednejšiu hospodársku súťaž a vyššie hospodárske 
riziko než aké normálne existujú v príslušnom odvetví kvôli nariadeniam, ktorými sa toto 
odvetvie riadi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Ak sa v odvetvovom nariadení zaručuje 
koncesionárovi vyrovnanosť, pokiaľ ide o 
investície a náklady vzniknuté pri plnení 
zmluvy, takáto zmluva by sa nemala 
považovať za koncesiu v zmysle tejto 
smernice.

(8) Ak sa v odvetvovom nariadení zaručuje 
koncesionárovi vyrovnanosť, pokiaľ ide o 
investície a náklady vzniknuté pri plnení 
zmluvy, takáto zmluva by sa nemala 
považovať za koncesiu v zmysle tejto 
smernice. To je však nutné odlíšiť od tých 
prípadov, v ktorých je prevádzkové riziko 
na určitých trhoch obmedzené od 
počiatku, avšak toto obmedzené riziko sa 
v plnej miere prenáša na koncesionára –
v týchto prípadoch tieto podmienky 
nebránia tomu, aby sa zmluva považovala 
za koncesiu.

Or. en

(Pozri rozhodnutie ESD vo veci C-206/08.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Lara Comi

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Ak sa v odvetvovom nariadení zaručuje 
koncesionárovi vyrovnanosť, pokiaľ ide o 
investície a náklady vzniknuté pri plnení 
zmluvy, takáto zmluva by sa nemala 
považovať za koncesiu v zmysle tejto 
smernice.

(8) Ak sa v odvetvovom nariadení zaručuje 
koncesionárovi prinajmenšom na úrovni 
50 % hodnoty zmluvy vyrovnanosť, pokiaľ 
ide o investície a náklady vzniknuté pri 
plnení zmluvy, takáto zmluva by sa nemala 
považovať za koncesiu v zmysle tejto 
smernice.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Prevádzkové riziko musí vychádzať 
z faktorov, ktoré sú mimo kontroly strán 
a teda nemôže vyplývať z nevhodného 
plnenia zmluvy ktoroukoľvek zo 
zmluvných strán. Prevádzkové riziko môže 
tvoriť riziko v oblasti dopytu alebo riziko 
v oblasti dostupnosti, alebo riziko v oblasti 
dopytu aj dostupnosti. Riziko v oblasti 
dopytu je nutné chápať ako riziko 
v oblasti skutočného dopytu po službách, 
ktoré sú predmetom zmluvy. Riziko 
v oblasti dostupnosti je nutné chápať ako 
riziko v oblasti dodávok prác alebo
služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, 
predovšetkým riziko, že dodávky služieb 
nebudú zodpovedať dopytu, a riziko 
zodpovednosti za ujmu alebo škodu 
vyplývajúcu z neprimeranosti prác alebo 
služieb. Riziko neprimeraných dodávok 
alebo zodpovednosť za ne môžu vyplývať 
z rozhodnutí koncesionára o kapitálových 
investíciách a iných investíciách 
potrebných na plnenie koncesie, a môže 
viesť k riziku toho, že nedostatočné 
dodávky alebo neprimeranosť prác 
a služieb budú mať negatívny vplyv na 
schopnosť koncesionára dosiahnuť 
návratnosť investícií počas trvania 
koncesie.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie a význam pojmu „riziko v oblasti dostupnosti“ v článku 2 ods. 2 nie sú veľmi 
jasné. Toto navrhované nové odôvodnenie je pokusom o prepojenie tohto pojmu 
s rozhodnutiami koncesionára v oblasti jeho investícií do plnenia koncesie (pozri odôvodnenie 
19a (nové)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Andreas Schwab
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Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Prevádzkové riziko musí vychádzať 
z faktorov, ktoré sú mimo kontrolu strán 
a teda nemôže vyplývať z nevhodného 
plnenia zmluvy ktoroukoľvek zo 
zmluvných strán. Prevádzkové riziko môže 
tvoriť riziko v oblasti dopytu alebo riziko 
v oblasti dostupnosti, alebo riziko v oblasti 
dopytu aj dostupnosti. Riziko v oblasti 
dopytu je nutné chápať ako riziko 
v oblasti skutočného dopytu po prácach 
alebo službách, ktoré sú predmetom 
zmluvy. Riziko v oblasti dostupnosti je 
nutné chápať ako riziko v oblasti dodávok 
prác alebo služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, predovšetkým riziko, že dodávky 
služieb nebudú zodpovedať dopytu, 
a riziko zodpovednosti za ujmu alebo 
škodu vyplývajúcu z neprimeranosti prác 
alebo služieb. Na zaradenie zmluvy do 
kategórie koncesií je dostatočné to, aby 
dodávateľ prevzal celé prevádzkové riziko, 
ktorému čelí verejný obstarávateľ, alebo 
aspoň jeho významnú časť, a to aj 
v prípade, ak je toto riziko od začiatku 
veľmi obmedzené kvôli podrobným 
pravidlám verejného práva, ktorými sa 
táto služba riadi.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „prevádzkové riziko“ by malo vychádzať z rizika v oblasti dopytu 
a dostupnosti, aby sa zabránilo vágnemu vymedzeniu. Toto znenie by okrem toho malo 
zohľadňovať rozhodnutia ESD vo veciach C-206/08 (Eurawasser) a C-274/09 (Stadler).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 9



AM\916800SK.doc 45/174 PE496.581v03-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Pojem osobitných alebo výlučných práv 
je nevyhnutný na vymedzenie rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, keďže subjekty, 
ktoré nie sú obstarávateľmi podľa článku 4 
ods. 1 bod 1 ani verejnými podnikmi, 
podliehajú jej ustanoveniam len v rozsahu, 
v ktorom vykonávajú jednu z činností, 
ktoré sú zahrnuté na základe týchto práv. 
Je preto vhodné objasniť, že práva, ktoré 
sa udelili na základe postupu, ktorý je 
založený na objektívnych kritériách, 
najmä podľa právnych predpisov Únie, a 
v ktorom sa zaistilo primerané 
uverejňovanie, nepredstavujú na účely 
tejto smernice osobitné alebo výlučné 
práva. Medzi tieto právne predpisy by 
mala patriť smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 98/30/ES z 22. júna 
1998 o spoločných pravidlách pre 
vnútorný trh so zemným plynom, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
96/92/ES z 19. decembra 1996 o spoločnej 
právnej úprave vnútorného trhu s 
elektrickou energiou, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES 
z 15. decembra 1997 o spoločných 
pravidlách rozvoja vnútorného trhu 
poštových služieb spoločenstva a 
zlepšovaní kvality služieb, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES 
z 20. mája 1994 o podmienkach 
udeľovania a používania povolení na 
vyhľadávanie, prieskum a ťažbu 
uhľovodíkov a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 
23. októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej 
doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. 
Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie formy 
opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Pravidlá Únie 
týkajúce sa koncesií sa vzťahujú na 
nadobudnutie stavebných prác alebo 

(9) Pojem osobitných alebo výlučných práv 
je nevyhnutný na vymedzenie rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, keďže subjekty, 
ktoré nie sú obstarávateľmi podľa článku 4 
ods. 1 bod 1 ani verejnými podnikmi, 
podliehajú týmto ustanoveniam len v 
rozsahu, v ktorom vykonávajú jednu z 
činností, ktoré sú zahrnuté na základe 
týchto práv. 
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služieb za protiplnenie spočívajúce vo 
využití týchto diel alebo služieb. Pojem 
nadobudnutie by sa mal chápať v širšom 
zmysle získania výhod vyplývajúcich z 
dotknutých diel alebo služieb, čo si vo 
všetkých prípadoch nevyžaduje prevod 
vlastníctva na verejných obstarávateľov 
alebo obstarávateľov. Navyše obyčajné 
financovanie činnosti, ktoré sa často spája 
s povinnosťou vrátiť prijatú sumu v 
prípade, že nebola použitá na zamýšľaný 
účel, obvykle nespadá do pôsobnosti tejto 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Pojem osobitných alebo výlučných práv 
je nevyhnutný na vymedzenie rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, keďže subjekty, 
ktoré nie sú obstarávateľmi podľa článku 4 
ods. 1 bod 1 ani verejnými podnikmi, 
podliehajú jej ustanoveniam len v rozsahu, 
v ktorom vykonávajú jednu z činností, 
ktoré sú zahrnuté na základe týchto práv. 
Je preto vhodné objasniť, že práva, ktoré sa 
udelili na základe postupu, ktorý je 
založený na objektívnych kritériách, najmä 
podľa právnych predpisov Únie, a v 
ktorom sa zaistilo primerané 
uverejňovanie, nepredstavujú na účely tejto 
smernice osobitné alebo výlučné práva. 
Medzi tieto právne predpisy by mala patriť 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/30/ES z 22. júna 1998 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom, smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o 
spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s 

(9) Pojem osobitných alebo výlučných práv 
je nevyhnutný na vymedzenie rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, keďže subjekty, 
ktoré nie sú obstarávateľmi podľa článku 4 
ods. 1 bod 1 ani verejnými podnikmi, 
podliehajú jej ustanoveniam len v rozsahu, 
v ktorom vykonávajú jednu z činností, 
ktoré sú zahrnuté na základe týchto práv. 
Je preto vhodné objasniť, že práva, ktoré sa 
udelili na základe postupu, ktorý je 
založený na objektívnych kritériách, najmä 
podľa právnych predpisov Únie, a v 
ktorom sa zaistilo primerané 
uverejňovanie, nepredstavujú na účely tejto 
smernice osobitné alebo výlučné práva. 
Medzi tieto právne predpisy by mala patriť 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/30/ES z 22. júna 1998 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom, smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o 
spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s 
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elektrickou energiou, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. 
decembra 1997 o spoločných pravidlách 
rozvoja vnútorného trhu poštových služieb 
spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES z 20. mája 1994 o podmienkach 
udeľovania a používania povolení na 
vyhľadávanie, prieskum a ťažbu 
uhľovodíkov a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. 
októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej 
doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. 
Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie formy 
opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Pravidlá Únie 
týkajúce sa koncesií sa vzťahujú na 
nadobudnutie stavebných prác alebo 
služieb za protiplnenie spočívajúce vo 
využití týchto diel alebo služieb. Pojem 
nadobudnutie by sa mal chápať v širšom 
zmysle získania výhod vyplývajúcich z 
dotknutých diel alebo služieb, čo si vo 
všetkých prípadoch nevyžaduje prevod 
vlastníctva na verejných obstarávateľov 
alebo obstarávateľov. Navyše obyčajné 
financovanie činnosti, ktoré sa často spája 
s povinnosťou vrátiť prijatú sumu v 
prípade, že nebola použitá na zamýšľaný 
účel, obvykle nespadá do pôsobnosti tejto 
smernice.

elektrickou energiou, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. 
decembra 1997 o spoločných pravidlách 
rozvoja vnútorného trhu poštových služieb 
spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES z 20. mája 1994 o podmienkach 
udeľovania a používania povolení na 
vyhľadávanie, prieskum a ťažbu 
uhľovodíkov a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. 
októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej 
doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. 
Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie formy 
opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Pravidlá Únie 
týkajúce sa koncesií sa vzťahujú na 
nadobudnutie stavebných prác alebo 
služieb alebo delegovanie riadenia na 
pevne určené časové obdobie, na 
konkrétnu činnosť a vo vymedzenej 
oblasti za protiplnenie spočívajúce vo 
využití týchto diel alebo služieb s tým, že 
riziko znáša koncesionár.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Herbert Dorfmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Pojem osobitných alebo výlučných práv (9) Pojem osobitných alebo výlučných práv 
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je nevyhnutný na vymedzenie rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, keďže subjekty, 
ktoré nie sú obstarávateľmi podľa článku 4 
ods. 1 bod 1 ani verejnými podnikmi, 
podliehajú jej ustanoveniam len v rozsahu, 
v ktorom vykonávajú jednu z činností, 
ktoré sú zahrnuté na základe týchto práv. 
Je preto vhodné objasniť, že práva, ktoré sa 
udelili na základe postupu, ktorý je 
založený na objektívnych kritériách, najmä 
podľa právnych predpisov Únie, a v 
ktorom sa zaistilo primerané 
uverejňovanie, nepredstavujú na účely tejto 
smernice osobitné alebo výlučné práva. 
Medzi tieto právne predpisy by mala patriť 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/30/ES z 22. júna 1998 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom, smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o 
spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s 
elektrickou energiou, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. 
decembra 1997 o spoločných pravidlách 
rozvoja vnútorného trhu poštových služieb 
spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES z 20. mája 1994 o podmienkach 
udeľovania a používania povolení na 
vyhľadávanie, prieskum a ťažbu 
uhľovodíkov a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. 
októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej 
doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. 
Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie formy 
opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Pravidlá Únie 
týkajúce sa koncesií sa vzťahujú na 
nadobudnutie stavebných prác alebo 
služieb za protiplnenie spočívajúce vo 
využití týchto diel alebo služieb. Pojem 
nadobudnutie by sa mal chápať v širšom 
zmysle získania výhod vyplývajúcich z 
dotknutých diel alebo služieb, čo si vo 
všetkých prípadoch nevyžaduje prevod 

je nevyhnutný na vymedzenie rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, keďže subjekty, 
ktoré nie sú obstarávateľmi podľa článku 4 
ods. 1 bod 1 ani verejnými podnikmi, 
podliehajú jej ustanoveniam len v rozsahu, 
v ktorom vykonávajú jednu z činností, 
ktoré sú zahrnuté na základe týchto práv. 
Je preto vhodné objasniť, že práva, ktoré sa 
udelili na základe postupu, ktorý je 
založený na objektívnych kritériách, najmä 
podľa právnych predpisov Únie, a v 
ktorom sa zaistilo primerané 
uverejňovanie, nepredstavujú na účely tejto 
smernice osobitné alebo výlučné práva. 
Medzi tieto právne predpisy by mala patriť 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/30/ES z 22. júna 1998 o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh so zemným 
plynom, smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o 
spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s 
elektrickou energiou, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. 
decembra 1997 o spoločných pravidlách 
rozvoja vnútorného trhu poštových služieb 
spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES z 20. mája 1994 o podmienkach 
udeľovania a používania povolení na 
vyhľadávanie, prieskum a ťažbu 
uhľovodíkov, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. 
októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej 
doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 
a akékoľvek vnútroštátne právne predpisy 
členského štátu, ktoré sú v súlade so 
zásadami rovnakého zaobchádzania, 
transparentnosti, proporcionality 
a vzájomného uznávania uvedenými v 
zmluve. Vzhľadom na čoraz rozmanitejšie 
formy opatrení verejných orgánov je preto 
potrebné jasnejšie vymedziť pojem 
samotného obstarávania. Pravidlá Únie 
týkajúce sa koncesií sa vzťahujú na 
nadobudnutie stavebných prác alebo 
služieb za protiplnenie spočívajúce vo 
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vlastníctva na verejných obstarávateľov 
alebo obstarávateľov. Navyše obyčajné 
financovanie činnosti, ktoré sa často spája s 
povinnosťou vrátiť prijatú sumu v prípade, 
že nebola použitá na zamýšľaný účel, 
obvykle nespadá do pôsobnosti tejto 
smernice.

využití týchto diel alebo služieb. Pojem 
nadobudnutie by sa mal chápať v širšom 
zmysle získania výhod vyplývajúcich z 
dotknutých diel alebo služieb, čo si vo 
všetkých prípadoch nevyžaduje prevod 
vlastníctva na verejných obstarávateľov 
alebo obstarávateľov. Navyše obyčajné 
financovanie činnosti, ktoré sa často spája s 
povinnosťou vrátiť prijatú sumu v prípade, 
že nebola použitá na zamýšľaný účel, 
obvykle nespadá do pôsobnosti tejto 
smernice.

Or. it

Odôvodnenie

Aby sa predišlo akémukoľvek možnému nedorozumeniu, tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh sa snaží reprodukovať základnú myšlienku uvedenú v smernici 2004/17/ES, podľa 
ktorej „práva udelené členským štátom v akejkoľvek podobe, vrátane práv udelených na 
základe koncesie, obmedzenému počtu podnikov na základe objektívnych, primeraných a 
nediskriminačných kritérií, ... [by sa nemali považovať] za osobitné alebo výlučné práva“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Takisto sa ukázalo, že je potrebné 
vysvetliť, čo by sa malo chápať ako jedno 
obstarávanie s tým, že je potrebné 
zohľadniť súčet hodnôt všetkých koncesií 
uzavretých na účely tohto obstarávania 
vzhľadom na prahové hodnoty podľa tejto 
smernice, a že obstarávanie by sa malo 
uverejňovať ako celok, prípadne v 
rozdelení na časti. Koncepcia jedného 
obstarávania zahŕňa všetky dodania 
tovaru, stavebné práce a služby, ktoré sú 
potrebné na realizáciu konkrétneho 
projektu. Ukazovatele existencie jedného 
projektu môžu napríklad spočívať v 
celkovom predchádzajúcom plánovaní a 

vypúšťa sa
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koncipovaní verejným obstarávateľov, v 
skutočnosti, že jednotlivé obstarávané 
prvky spĺňajú jednotnú hospodársku a 
technickú funkciu alebo že sú inak 
logicky prepojené.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „projekt“ nie je dostatočne jasný. Presné vymedzenie hodnoty koncesie problém 
nerieši, keďže v praxi často nie je možné povedať, ktoré činnosti do nej ešte patria. Existuje
preto riziko, že pravidelné používanie pojmu „projekt“ povedie k príliš vysokému určeniu 
hodnoty koncesie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Takisto sa ukázalo, že je potrebné 
vysvetliť, čo by sa malo chápať ako jedno 
obstarávanie s tým, že je potrebné 
zohľadniť súčet hodnôt všetkých koncesií 
uzavretých na účely tohto obstarávania 
vzhľadom na prahové hodnoty podľa tejto 
smernice, a že obstarávanie by sa malo 
uverejňovať ako celok, prípadne v 
rozdelení na časti. Koncepcia jedného 
obstarávania zahŕňa všetky dodania 
tovaru, stavebné práce a služby, ktoré sú 
potrebné na realizáciu konkrétneho 
projektu. Ukazovatele existencie jedného 
projektu môžu napríklad spočívať v 
celkovom predchádzajúcom plánovaní a 
koncipovaní verejným obstarávateľov, v 
skutočnosti, že jednotlivé obstarávané 
prvky spĺňajú jednotnú hospodársku a 
technickú funkciu alebo že sú inak 
logicky prepojené.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Vypustenie kvôli vypusteniu pojmu „jeden projekt“ z článku 6 ods. 2, keďže spájanie zmlúv 
vedie k problémom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Takisto sa ukázalo, že je potrebné 
vysvetliť, čo by sa malo chápať ako jedno 
obstarávanie s tým, že je potrebné 
zohľadniť súčet hodnôt všetkých koncesií 
uzavretých na účely tohto obstarávania 
vzhľadom na prahové hodnoty podľa tejto 
smernice, a že obstarávanie by sa malo 
uverejňovať ako celok, prípadne v 
rozdelení na časti. Koncepcia jedného 
obstarávania zahŕňa všetky dodania 
tovaru, stavebné práce a služby, ktoré sú 
potrebné na realizáciu konkrétneho
projektu. Ukazovatele existencie jedného 
projektu môžu napríklad spočívať v 
celkovom predchádzajúcom plánovaní a 
koncipovaní verejným obstarávateľov, v 
skutočnosti, že jednotlivé obstarávané 
prvky spĺňajú jednotnú hospodársku a 
technickú funkciu alebo že sú inak 
logicky prepojené.

(10) Táto smernica by sa mala vzťahovať 
len na koncesné zmluvy, ktorých hodnota 
sa rovná alebo je vyššia ako určitá 
prahová hodnota. Z tohto dôvodu je 
potrebné vymedziť metódu výpočtu 
hodnoty koncesie a táto by mala byť 
rovnaká pre koncesie na stavebné práce a 
služby, pretože väčšina zmlúv je 
zmiešaných.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Takisto sa ukázalo, že je potrebné 
vysvetliť, čo by sa malo chápať ako jedno 
obstarávanie s tým, že je potrebné 
zohľadniť súčet hodnôt všetkých koncesií 
uzavretých na účely tohto obstarávania 
vzhľadom na prahové hodnoty podľa tejto 
smernice, a že obstarávanie by sa malo 
uverejňovať ako celok, prípadne v 
rozdelení na časti. Koncepcia jedného 
obstarávania zahŕňa všetky dodania 
tovaru, stavebné práce a služby, ktoré sú 
potrebné na realizáciu konkrétneho 
projektu. Ukazovatele existencie jedného 
projektu môžu napríklad spočívať v 
celkovom predchádzajúcom plánovaní a 
koncipovaní verejným obstarávateľov, v 
skutočnosti, že jednotlivé obstarávané 
prvky spĺňajú jednotnú hospodársku a 
technickú funkciu alebo že sú inak 
logicky prepojené.

(10) Pri výpočte odhadovanej hodnoty 
koncesie by mali verejní obstarávatelia 
a obstarávatelia zohľadňovať celkovú 
hodnotu koncesií, ktoré sú súčasťou 
jediného koncesného projektu z hľadiska 
potenciálneho koncesionára. 
Konštatovanie existencie jediného 
projektu vychádza zo skutočnosti, že rôzne 
prvky plnia jedinú hospodársku 
a technickú funkciu, vyžadujú si od 
koncesionára podobné typy investícií 
a vyžadujú koncesiu s podobným 
termínom počiatku a podobným trvaním.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie 10 bolo prepracované, aby lepšie odrážalo špecifiká koncesií. Predovšetkým sa 
musí zvýšiť jeho relevantnosť z hľadiska koncesionára. To zahŕňa aj vysvetlenie pojmu 
„jediný projekt“, ktorý predtým používal článok 6. Jediný celkový projekt z hľadiska 
verejného orgánu môže zahŕňať rôzne typy koncesií priťahujúce rôznych účastníkov trhu, 
ktoré možno právom udeľovať ako oddelené koncesie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na zabezpečenie skutočného 
otvorenia sa trhu a primeranej rovnováhy 
pri uplatňovaní pravidiel udeľovania 
koncesií v odvetviach vodného 

(11) Subjekty, ktorých sa týka táto 
smernica, by mali byť vymedzené inak, 
ako na základe ich právneho postavenia. 
Preto by sa malo zaistiť, aby nebolo 
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hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb je potrebné, aby 
subjekty, ktorých sa to týka, boli
vymedzené inak, ako na základe ich 
právneho postavenia. Preto by sa malo 
zaistiť, aby nebolo dotknuté rovnaké 
zaobchádzanie s obstarávateľmi 
pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými, 
ktorí pôsobia v súkromnom sektore. 
Taktiež je potrebné zaistiť, v súlade s 
článkom 345 zmluvy, aby neboli dotknuté 
pravidlá upravujúce systém vlastníctva 
majetku v členských štátoch.

dotknuté rovnaké zaobchádzanie s 
obstarávateľmi pôsobiacimi vo verejnom 
sektore a tými, ktorí pôsobia v súkromnom 
sektore. Taktiež je potrebné zaistiť, v 
súlade s článkom 345 zmluvy, aby neboli 
dotknuté pravidlá upravujúce systém 
vlastníctva majetku v členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Peter Simon

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na zabezpečenie skutočného 
otvorenia sa trhu a primeranej rovnováhy 
pri uplatňovaní pravidiel udeľovania 
koncesií v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb je potrebné, aby 
subjekty, ktorých sa to týka, boli 
vymedzené inak, ako na základe ich 
právneho postavenia. Preto by sa malo 
zaistiť, aby nebolo dotknuté rovnaké 
zaobchádzanie s obstarávateľmi 
pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými,
ktorí pôsobia v súkromnom sektore. 
Taktiež je potrebné zaistiť, v súlade s 
článkom 345 zmluvy, aby neboli dotknuté 
pravidlá upravujúce systém vlastníctva 
majetku v členských štátoch.

(11) Na zabezpečenie skutočného 
otvorenia sa trhu a primeranej rovnováhy
pri uplatňovaní pravidiel udeľovania 
koncesií v odvetviach energetiky, dopravy 
a poštových služieb je potrebné, aby 
subjekty, ktorých sa to týka, boli 
vymedzené inak, ako na základe ich 
právneho postavenia. Preto by sa malo 
zaistiť, aby nebolo dotknuté rovnaké 
zaobchádzanie s obstarávateľmi 
pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými, 
ktorí pôsobia v súkromnom sektore. 
Taktiež je potrebné zaistiť, v súlade s 
článkom 345 zmluvy, aby neboli dotknuté 
pravidlá upravujúce systém vlastníctva 
majetku v členských štátoch.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na zabezpečenie skutočného 
otvorenia sa trhu a primeranej rovnováhy 
pri uplatňovaní pravidiel udeľovania 
koncesií v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb je potrebné, aby 
subjekty, ktorých sa to týka, boli 
vymedzené inak, ako na základe ich 
právneho postavenia. Preto by sa malo 
zaistiť, aby nebolo dotknuté rovnaké 
zaobchádzanie s obstarávateľmi 
pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými, 
ktorí pôsobia v súkromnom sektore.
Taktiež je potrebné zaistiť, v súlade s 
článkom 345 zmluvy, aby neboli dotknuté 
pravidlá upravujúce systém vlastníctva 
majetku v členských štátoch.

(11) Na zabezpečenie skutočného 
otvorenia sa trhu a primeranej rovnováhy 
pri uplatňovaní pravidiel udeľovania 
koncesií v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb je potrebné, aby 
subjekty, ktorých sa to týka, boli jasne
vymedzené vo svetle osobitných úloh 
určených verejnými orgánmi. Taktiež je 
potrebné zaistiť, v súlade s článkom 345 
zmluvy, aby neboli dotknuté pravidlá 
upravujúce systém vlastníctva majetku v 
členských štátoch.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na zabezpečenie skutočného 
otvorenia sa trhu a primeranej rovnováhy 
pri uplatňovaní pravidiel udeľovania 
koncesií v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a 
poštových služieb je potrebné, aby 
subjekty, ktorých sa to týka, boli 
vymedzené inak, ako na základe ich 
právneho postavenia. Preto by sa malo
zaistiť, aby nebolo dotknuté rovnaké 

(11) Malo by sa zaistiť, aby sa zabezpečilo 
rovnaké zaobchádzanie s obstarávateľmi 
pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými, 
ktorí pôsobia v súkromnom sektore. 
Taktiež je potrebné zaistiť, v súlade s 
článkom 345 zmluvy, aby neboli dotknuté 
pravidlá upravujúce systém vlastníctva 
majetku v členských štátoch.
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zaobchádzanie s obstarávateľmi 
pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými, 
ktorí pôsobia v súkromnom sektore. 
Taktiež je potrebné zaistiť, v súlade s 
článkom 345 zmluvy, aby neboli dotknuté 
pravidlá upravujúce systém vlastníctva 
majetku v členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Subjekty, ktorých sa táto smernica 
týka, by nemali byť vymedzené na základe 
ich právneho postavenia. Preto by sa malo 
zaistiť, aby nebolo dotknuté rovnaké 
zaobchádzanie s obstarávateľmi 
pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými, 
ktorí pôsobia v súkromnom sektore. 
Taktiež je potrebné zaistiť, v súlade s 
článkom 345 zmluvy, aby neboli dotknuté 
pravidlá upravujúce systém vlastníctva 
majetku v členských štátoch.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) V súlade s článkom 14 ZFEÚ spolu 
s protokolom č. 26 majú vnútroštátne, 
regionálne alebo miestne príslušné 
orgány širokú možnosť úvahy pri 
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rozhodovaní o tom, či zadať zákazky na 
poskytovanie služieb všeobecného záujmu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) V súlade s relevantnou judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie, podľa 
ktorej sa hazardné činnosti považujú za 
hospodárske činnosti osobitnej povahy, na 
ktoré sa nevzťahujú pravidlá zmluvy, 
pričom členské štáty majú slobodnú 
možnosť výberu politiky výhradných, 
jednorazových či viacnásobných, koncesií, 
by zaradenie hazardu prispelo do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice k vytvoreniu 
právnej neistoty. Je preto vhodné vylúčiť 
hazard z rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý je 
sám o sebe verejným obstarávateľom 
alebo obstarávateľom na základe 
výlučného práva, ktoré tomuto subjektu 
priznáva uverejnený vnútroštátny zákon 

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu na 
základe výlučného práva, ktoré tomuto 
subjektu priznáva uverejnený vnútroštátny 
zákon, nariadenie alebo administratívny 
akt a ktoré bolo udelené v súlade so 
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alebo administratívny akt a ktoré bolo 
udelené v súlade so zmluvou a 
odvetvovými právnymi predpismi Únie o 
riadení sieťovej infraštruktúry v súvislosti s 
činnosťami uvedenými v prílohe III, keďže 
toto výlučné právo znemožňuje použitie 
súťažného postupu udeľovania. Odchylne 
od všeobecného vylúčenia z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a bez toho, aby 
boli dotknuté jeho právne dôsledky by sa 
na koncesie vymedzené v článku 8 ods. 1
mala vzťahovať povinnosť uverejniť 
oznámenie o udelení koncesie na účely 
zaistenia základnej transparentnosti, pokiaľ 
podmienky pre takúto transparentnosť nie 
sú stanovené v odvetvových právnych 
predpisoch.

zmluvou a odvetvovými právnymi 
predpismi Únie o riadení sieťovej 
infraštruktúry v súvislosti s činnosťami 
uvedenými v prílohe III, keďže toto 
výlučné právo znemožňuje použitie 
súťažného postupu udeľovania. Odchylne 
od všeobecného vylúčenia z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a bez toho, aby 
boli dotknuté jeho právne dôsledky by sa 
na koncesie týkajúce sa správy sieťovej 
infraštruktúry súvisiace s činnosťami 
uvedenými v prílohe III mala vzťahovať 
povinnosť uverejniť oznámenie o udelení 
koncesie na účely zaistenia základnej 
transparentnosti, pokiaľ podmienky pre 
takúto transparentnosť nie sú stanovené v 
odvetvových právnych predpisoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý je 
sám o sebe verejným obstarávateľom 
alebo obstarávateľom na základe 
výlučného práva, ktoré tomuto subjektu 
priznáva uverejnený vnútroštátny zákon 
alebo administratívny akt a ktoré bolo 
udelené v súlade so zmluvou a 
odvetvovými právnymi predpismi Únie o 
riadení sieťovej infraštruktúry v súvislosti 
s činnosťami uvedenými v prílohe III, 
keďže toto výlučné právo znemožňuje 
použitie súťažného postupu udeľovania. 
Odchylne od všeobecného vylúčenia z 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice a bez 
toho, aby boli dotknuté jeho právne 
dôsledky by sa na koncesie vymedzené v 

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý 
požíva výlučné právo na základe
uverejnených vnútroštátnych zákonov, 
iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení, ktoré bolo udelené v 
súlade so zmluvou alebo odvetvovými 
právnymi predpismi Únie, keďže toto 
výlučné právo znemožňuje použitie 
súťažného postupu udeľovania. Týmito 
koncesiami sú koncesie týkajúce sa správy 
sieťovej infraštruktúry súvisiace s 
činnosťami uvedenými v prílohe III alebo 
koncesie týkajúce sa činnosti uvedenej v 
prílohe III podliehajúcej v okamihu 
prijatia tejto smernice sadzbe regulovanej 
na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
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článku 8 ods. 1 mala vzťahovať povinnosť 
uverejniť oznámenie o udelení koncesie na 
účely zaistenia základnej transparentnosti, 
pokiaľ podmienky pre takúto 
transparentnosť nie sú stanovené v 
odvetvových právnych predpisoch.

zákona či iného právneho predpisu.
Odchylne od všeobecného vylúčenia z 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice a bez 
toho, aby boli dotknuté jeho právne 
dôsledky by sa na koncesie týkajúce sa 
správy sieťovej infraštruktúry súvisiace s 
činnosťami uvedenými v prílohe III alebo 
koncesie týkajúce sa činnosti uvedenej v 
prílohe III podliehajúcej v okamihu 
prijatia tejto smernice sadzbe regulovanej 
na vnútroštátnej úrovni mala vzťahovať 
povinnosť uverejniť oznámenie o udelení 
koncesie na účely zaistenia základnej 
transparentnosti, pokiaľ podmienky pre 
takúto transparentnosť nie sú stanovené v 
odvetvových právnych predpisoch.

Or. fr

Odôvodnenie

Ozrejmenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 9 (odôvodnenie 9) spravodajcu 
v súvislosti s prepracovaním článku 8 ods. 1 návrhu smernice (pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 69).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý je 
sám o sebe verejným obstarávateľom 
alebo obstarávateľom na základe 
výlučného práva, ktoré tomuto subjektu 
priznáva uverejnený vnútroštátny zákon 
alebo administratívny akt a ktoré bolo 
udelené v súlade so zmluvou a 
odvetvovými právnymi predpismi Únie o 
riadení sieťovej infraštruktúry v súvislosti 
s činnosťami uvedenými v prílohe III, 
keďže toto výlučné právo znemožňuje 

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý 
požíva výlučné právo na základe
uverejnených vnútroštátnych zákonov, 
iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení, ktoré bolo udelené v 
súlade so zmluvou alebo odvetvovými 
právnymi predpismi Únie, keďže toto 
výlučné právo znemožňuje použitie 
súťažného postupu udeľovania. Týmito 
koncesiami sú koncesie týkajúce sa správy 
sieťovej infraštruktúry súvisiace s 
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použitie súťažného postupu udeľovania. 
Odchylne od všeobecného vylúčenia z 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice a bez 
toho, aby boli dotknuté jeho právne 
dôsledky by sa na koncesie vymedzené v 
článku 8 ods. 1 mala vzťahovať 
povinnosť uverejniť oznámenie o udelení 
koncesie na účely zaistenia základnej 
transparentnosti, pokiaľ podmienky pre 
takúto transparentnosť nie sú stanovené v 
odvetvových právnych predpisoch.

činnosťami uvedenými v prílohe III alebo 
koncesie týkajúce sa činností 
podliehajúcich sadzbe regulovanej na 
vnútroštátnej úrovni alebo koncesie, pri 
ktorých možno sociálno-hospodársky
záujem považovať za významnejší.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý je 
sám o sebe verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom na základe výlučného 
práva, ktoré tomuto subjektu priznáva 
uverejnený vnútroštátny zákon alebo 
administratívny akt a ktoré bolo udelené v 
súlade so zmluvou a odvetvovými 
právnymi predpismi Únie o riadení 
sieťovej infraštruktúry v súvislosti s 
činnosťami uvedenými v prílohe III, keďže 
toto výlučné právo znemožňuje použitie 
súťažného postupu udeľovania. Odchylne 
od všeobecného vylúčenia z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a bez toho, aby 
boli dotknuté jeho právne dôsledky by sa 
na koncesie vymedzené v článku 8 ods. 1 
mala vzťahovať povinnosť uverejniť 
oznámenie o udelení koncesie na účely 
zaistenia základnej transparentnosti, pokiaľ 
podmienky pre takúto transparentnosť nie 
sú stanovené v odvetvových právnych 

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý je 
sám o sebe verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom na základe výlučného 
práva, ktoré tomuto subjektu priznáva 
uverejnený vnútroštátny zákon alebo 
administratívny akt, ako v prípade 
námorných koncesií v oblasti verejného 
priestoru na účely rekreačného 
cestovného ruchu, a ktoré bolo udelené v 
súlade so zmluvou a odvetvovými 
právnymi predpismi Únie o riadení 
sieťovej infraštruktúry v súvislosti s 
činnosťami uvedenými v prílohe III, keďže 
toto výlučné právo znemožňuje použitie 
súťažného postupu udeľovania. Odchylne 
od všeobecného vylúčenia z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a bez toho, aby 
boli dotknuté jeho právne dôsledky by sa 
na koncesie vymedzené v článku 8 ods. 1 
mala vzťahovať povinnosť uverejniť 
oznámenie o udelení koncesie na účely 
zaistenia základnej transparentnosti, pokiaľ 
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predpisoch. podmienky pre takúto transparentnosť nie 
sú stanovené v odvetvových právnych 
predpisoch. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý je 
sám o sebe verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom na základe výlučného 
práva, ktoré tomuto subjektu priznáva 
uverejnený vnútroštátny zákon alebo 
administratívny akt a ktoré bolo udelené v 
súlade so zmluvou a odvetvovými 
právnymi predpismi Únie o riadení 
sieťovej infraštruktúry v súvislosti s 
činnosťami uvedenými v prílohe III, keďže 
toto výlučné právo znemožňuje použitie 
súťažného postupu udeľovania. Odchylne 
od všeobecného vylúčenia z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a bez toho, aby 
boli dotknuté jeho právne dôsledky by sa 
na koncesie vymedzené v článku 8 ods. 1 
mala vzťahovať povinnosť uverejniť 
oznámenie o udelení koncesie na účely 
zaistenia základnej transparentnosti, pokiaľ 
podmienky pre takúto transparentnosť nie 
sú stanovené v odvetvových právnych 
predpisoch.

(13) Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je 
vhodné vylúčiť určité koncesie na služby 
udelené hospodárskemu subjektu, ktorý je 
sám o sebe verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom na základe výlučného 
práva, ktoré tomuto subjektu priznáva 
uverejnený vnútroštátny zákon alebo 
administratívny akt, ako v prípade 
námorných koncesií v oblasti verejného 
priestoru na účely rekreačného 
cestovného ruchu, a ktoré bolo udelené v 
súlade so zmluvou a odvetvovými 
právnymi predpismi Únie o riadení 
sieťovej infraštruktúry v súvislosti s 
činnosťami uvedenými v prílohe III, keďže 
toto výlučné právo znemožňuje použitie 
súťažného postupu udeľovania. Odchylne 
od všeobecného vylúčenia z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a bez toho, aby 
boli dotknuté jeho právne dôsledky by sa 
na koncesie vymedzené v článku 8 ods. 1 
mala vzťahovať povinnosť uverejniť 
oznámenie o udelení koncesie na účely 
zaistenia základnej transparentnosti, pokiaľ 
podmienky pre takúto transparentnosť nie 
sú stanovené v odvetvových právnych 
predpisoch. 

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) V súlade s článkom 14 ZFEÚ 
a protokolom č. 26 k nej sú členské štáty a 
miestne a regionálne orgány v plnej miere 
oprávnené vykonávať služby vo verejnom 
záujme a využívať na to svoje vlastné 
interné zdroje. Tieto služby vo verejnom 
záujme môžu vykonávať v spolupráci s 
inými miestnymi samosprávami alebo 
zoskupeniami miestnych samospráv, a to 
prostredníctvom spojenia právomocí na 
základe dohôd alebo inštitucionálnej 
štruktúry a v súlade s vnútorným 
usporiadaním jednotlivých členských 
štátov. Na tieto formy spolupráce sa 
právne predpisy Únie o verejnom 
obstarávaní a koncesiách nevzťahujú. 
Právo Únie nenariaďuje miestnym 
orgánom, aby v prípade spoločného 
vykonávania služby vo verejnom záujme 
využívali určitú konkrétnu právnu formu. 
Presuny právomocí medzi orgánmi 
verejnej moci sú vecou vnútornej 
organizácie a preto nepatria do pôsobnosti 
tohto právneho predpisu.

Or. en

(Pozri stanovisko Výboru regiónov k udeľovaniu koncesií (ECOS-V-030), júl 2012.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Táto smernica nemá vplyv na 
právomoc členských štátov udeľovať, 
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vymedzovať a organizovať plnenie úlohy 
verejnej služby vo vzťahu k protokolu č. 
29 pripojenému k zmluvám o systéme 
verejnoprávneho vysielania v členských 
štátoch.

Or. fr

Odôvodnenie

Malo by sa vložiť nové odôvodnenie s výslovným odkazom na Amsterdamský protokol ako 
nástroj primárneho práva EÚ. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by zodpovedal odkazu 
na Amsterdamský protokol v interpretačnom oznámení Komisie o koncesiách podľa práva 
Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Je vhodné vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice koncesie, ktoré 
sa týkajú hazardných činnosti, ktoré 
zahŕňajú finančné riziko prostredníctvom 
vloženia sumy peňazí do hazardnej hry 
(lotérie, stávky) prevádzkovanej jediným 
subjektom, ktorý získal výhradné práva 
udelené jedným alebo viacerými 
členskými štátmi na základe platných a 
uverejnených zákonov, právnych 
predpisov alebo správnych opatrení, a 
ktoré boli udelené v súlade so zmluvami. 
Toto vylúčenie je odôvodnené 
poskytnutím výhradných práv jedinému 
subjektu na celoštátnej úrovni, kvôli čomu 
nemožno uplatniť konkurenčné konanie, 
ako aj potrebou toho, aby si členské štáty 
zachovali možnosť regulovať odvetvie 
hazardu na národnej úrovni z hľadiska 
svojich povinností v oblasti ochrany 
verejného a sociálneho poriadku.

Or. fr
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Odôvodnenie

Nové odôvodnenie ozrejmujúce vylúčenie časti odvetvia hazardu (pozri PDN spravodajcu č. 
75). Kvôli poskytnutiu výhradných práv je akékoľvek konkurenčné konanie nepoužiteľné. 
Členské štáty si tiež musia zachovať v tomto citlivom odvetví určitú pružnosť (ochrana 
verejného a sociálneho poriadku). Schopnosť štátu v tomto zmysle konať nesmú znižovať 
pravidlá, ktoré sú pre toto odvetvie nevhodné (napr. zastavenie činnosti hazardnej hry).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je vhodné vylúčiť určité koncesie na 
služby a stavebné práce udelené podnikom 
pridruženým k obstarávateľom, ktorých 
hlavnou činnosťou je poskytovanie 
takýchto služieb alebo stavebných prác 
skupine, ktorej je súčasťou, a nie ich 
ponúkanie na trhu. Je taktiež vhodné 
vylúčiť určité koncesie na služby a 
stavebné práce udelené obstarávateľom 
spoločnému podniku, ktorý vytvorilo 
niekoľko obstarávateľov na účely 
vykonávania činností, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, a ktorého 
súčasťou je tento obstarávateľ. Je však 
vhodné zaistiť, aby toto vylúčenie nemalo 
za následok narušenie hospodárskej 
súťaže v prospech podnikov alebo 
spoločných podnikov, ktoré sú pridružené 
k obstarávateľom; je vhodné stanoviť 
vhodný súbor pravidiel, najmä pokiaľ ide 
o maximálne limity, v rámci ktorých 
podniky môžu získavať časť svojho 
obratu na trhu a pri prekročení ktorých by 
stratili možnosť, aby im boli udelené 
koncesie bez výziev na súťaž, o zloženie 
spoločných podnikov a stabilitu väzieb 
medzi týmito spoločnými podnikmi a 
obstarávateľmi, ktorí ich tvoria.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je vhodné vylúčiť určité koncesie na 
služby a stavebné práce udelené podnikom 
pridruženým k obstarávateľom, ktorých 
hlavnou činnosťou je poskytovanie 
takýchto služieb alebo stavebných prác 
skupine, ktorej je súčasťou, a nie ich 
ponúkanie na trhu. Je taktiež vhodné 
vylúčiť určité koncesie na služby a 
stavebné práce udelené obstarávateľom 
spoločnému podniku, ktorý vytvorilo 
niekoľko obstarávateľov na účely 
vykonávania činností, na ktoré sa vzťahuje 
táto smernica, a ktorého súčasťou je tento 
obstarávateľ. Je však vhodné zaistiť, aby 
toto vylúčenie nemalo za následok 
narušenie hospodárskej súťaže v prospech 
podnikov alebo spoločných podnikov, 
ktoré sú pridružené k obstarávateľom; je 
vhodné stanoviť vhodný súbor pravidiel, 
najmä pokiaľ ide o maximálne limity, v 
rámci ktorých podniky môžu získavať časť 
svojho obratu na trhu a pri prekročení 
ktorých by stratili možnosť, aby im boli 
udelené koncesie bez výziev na súťaž, o 
zloženie spoločných podnikov a stabilitu 
väzieb medzi týmito spoločnými podnikmi 
a obstarávateľmi, ktorí ich tvoria.

(14) Je vhodné vylúčiť určité koncesie na 
služby a stavebné práce udelené podnikom 
pridruženým k obstarávateľom, ktorí nie 
sú verejnými obstarávateľmi, ktorých 
hlavnou činnosťou je poskytovanie 
takýchto služieb alebo stavebných prác 
skupine, ktorej je súčasťou, a nie ich 
ponúkanie na trhu. Je taktiež vhodné 
vylúčiť určité koncesie na služby a 
stavebné práce udelené obstarávateľom 
spoločnému podniku, ktorý vytvorilo 
niekoľko obstarávateľov, ktorí nie sú 
verejnými obstarávateľmi, na účely 
vykonávania činností, na ktoré sa vzťahuje 
táto smernica, a ktorého súčasťou je tento 
obstarávateľ. Je však vhodné zaistiť, aby 
toto vylúčenie nemalo za následok 
narušenie hospodárskej súťaže v prospech 
podnikov alebo spoločných podnikov, 
ktoré sú pridružené k obstarávateľom; je 
vhodné stanoviť vhodný súbor pravidiel, 
najmä pokiaľ ide o maximálne limity, v 
rámci ktorých podniky môžu získavať časť 
svojho obratu na trhu a pri prekročení 
ktorých by stratili možnosť, aby im boli 
udelené koncesie bez výziev na súťaž, o 
zloženie spoločných podnikov a stabilitu 
väzieb medzi týmito spoločnými podnikmi 
a obstarávateľmi, ktorí ich tvoria.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Philippe Juvin
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Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je vhodné vylúčiť určité koncesie na 
služby a stavebné práce udelené podnikom 
pridruženým k obstarávateľom, ktorých 
hlavnou činnosťou je poskytovanie 
takýchto služieb alebo stavebných prác 
skupine, ktorej je súčasťou, a nie ich 
ponúkanie na trhu. Je taktiež vhodné 
vylúčiť určité koncesie na služby a 
stavebné práce udelené obstarávateľom 
spoločnému podniku, ktorý vytvorilo 
niekoľko obstarávateľov na účely 
vykonávania činností, na ktoré sa vzťahuje 
táto smernica, a ktorého súčasťou je tento 
obstarávateľ. Je však vhodné zaistiť, aby 
toto vylúčenie nemalo za následok 
narušenie hospodárskej súťaže v prospech 
podnikov alebo spoločných podnikov, 
ktoré sú pridružené k obstarávateľom; je 
vhodné stanoviť vhodný súbor pravidiel, 
najmä pokiaľ ide o maximálne limity, v 
rámci ktorých podniky môžu získavať časť 
svojho obratu na trhu a pri prekročení 
ktorých by stratili možnosť, aby im boli 
udelené koncesie bez výziev na súťaž, o 
zloženie spoločných podnikov a stabilitu 
väzieb medzi týmito spoločnými podnikmi 
a obstarávateľmi, ktorí ich tvoria.

(14) Je vhodné vylúčiť určité koncesie na 
služby a stavebné práce udelené podnikom 
pridruženým k obstarávateľom, s účasťou 
súkromných investorov alebo bez nej a
ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie 
takýchto služieb alebo stavebných prác 
skupine, ktorej je súčasťou, a nie ich 
ponúkanie na trhu. Je taktiež vhodné 
vylúčiť určité koncesie na služby a 
stavebné práce udelené obstarávateľom 
spoločnému podniku, ktorý vytvorilo 
niekoľko obstarávateľov na účely 
vykonávania činností, na ktoré sa vzťahuje 
táto smernica, a ktorého súčasťou je tento 
obstarávateľ. Je však vhodné zaistiť, aby 
toto vylúčenie nemalo za následok 
narušenie hospodárskej súťaže v prospech 
podnikov alebo spoločných podnikov, 
ktoré sú pridružené k obstarávateľom; je 
vhodné stanoviť vhodný súbor pravidiel, 
najmä pokiaľ ide o maximálne limity, v 
rámci ktorých podniky môžu získavať časť 
svojho obratu na trhu a pri prekročení 
ktorých by stratili možnosť, aby im boli 
udelené koncesie bez výziev na súťaž, o 
zloženie spoločných podnikov a stabilitu 
väzieb medzi týmito spoločnými podnikmi 
a obstarávateľmi, ktorí ich tvoria.

Or. fr

Odôvodnenie

Ozrejmenie článku 11 o pridružených podnikoch. V kontexte tohto článku je zapojenie 
súkromných investorov do pridruženého podniku povolené, na rozdiel od článku 15 
o spolupráci medzi verejnými subjektmi, kde nie je možné žiadne zapojenie do právnickej 
osoby ovládanej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Na druhej strane by sa z rozsahu 
pôsobnosti smernice mali vyňať zmluvy 
o poskytovaní služieb v oblasti civilnej 
ochrany, núdzovej reakcie a každodennej 
prevencie rizík. Tieto oblasti zahŕňajú 
najmä záchranné práce pri mimoriadnych 
udalostiach, ktoré sú súčasťou 
každodennej prevencie rizík a mali by sa 
vymedziť oddelene od ambulantných 
služieb. Aby sa zabezpečila účinná civilná 
ochrana a núdzová reakcia ako súčasť 
každodennej prevencie rizík v záujme 
širokej verejnosti, malo by postačovať 
uplatňovanie zásad primárneho práva.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá 
udeľovania koncesií, existuje značná 
právna neistota. Príslušná judikatúra 
Súdneho dvora Európskej únie sa v 
jednotlivých členských štátoch, dokonca 
aj medzi verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, vykladá rôznymi 
spôsobmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné
objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú koncesie uzavreté medzi 
týmito orgánmi uplatňovaniu pravidiel 
udeľovania verejných koncesií. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 

vypúšťa sa
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Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi 
podľa článku 4 ods. 1 pododseku 1, 
nevylučuje ako taká uplatňovanie 
pravidiel udeľovania koncesií. 
Uplatňovanie pravidiel udeľovania 
koncesií by však nemalo byť v rozpore so 
slobodným rozhodnutím orgánov verejnej 
správy, pokiaľ ide o organizáciu spôsobu 
plnenia ich úloh vo verejnom záujme. 
Koncesie udelené ovládaným subjektom 
alebo spolupráca v rámci spoločného 
plnenia úloh vo verejnom záujme 
zúčastnených verejných obstarávateľov 
alebo obstarávateľov by preto mali byť 
vyňaté z uplatňovania pravidiel v prípade, 
že podmienky stanovené v tejto smernici 
budú splnené. Cieľom tejto smernice by 
malo byť zaistenie toho, aby spolupráca v 
rámci verejnej správy, ktorá bola vyňatá, 
neviedla k narušeniu hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o súkromné 
hospodárske subjekty. Účasť verejného 
obstarávateľa ako uchádzača v postupe 
zadávania verejnej zákazky by takisto 
nemala spôsobiť narušenie hospodárskej 
súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá 
udeľovania koncesií, existuje značná 
právna neistota. Príslušná judikatúra
Súdneho dvora Európskej únie sa v 
jednotlivých členských štátoch, dokonca 

(17) Táto smernica vychádza z relevantnej 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. 
V súlade s touto judikatúrou objasňuje, za 
akých podmienok udelenie koncesií 
uzatvorených medzi orgánmi verejnej 
správy nepodlieha tejto smernici. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
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aj medzi verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, vykladá rôznymi 
spôsobmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
objasniť, v ktorých prípadoch 
nepodliehajú koncesie uzavreté medzi 
týmito orgánmi uplatňovaniu pravidiel 
udeľovania verejných koncesií. Toto 
objasnenie by sa malo riadiť zásadami 
stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi podľa 
článku 4 ods. 1 pododseku 1, nevylučuje 
ako taká uplatňovanie pravidiel udeľovania 
koncesií. Uplatňovanie pravidiel 
udeľovania koncesií by však nemalo byť v 
rozpore so slobodným rozhodnutím
orgánov verejnej správy, pokiaľ ide o 
organizáciu spôsobu plnenia ich úloh vo 
verejnom záujme. Koncesie udelené
ovládaným subjektom alebo spolupráca v 
rámci spoločného plnenia úloh vo 
verejnom záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov by 
preto mali byť vyňaté z uplatňovania 
pravidiel v prípade, že podmienky 
stanovené v tejto smernici budú splnené. 
Cieľom tejto smernice by malo byť 
zaistenie toho, aby spolupráca v rámci 
verejnej správy, ktorá bola vyňatá, 
neviedla k narušeniu hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o súkromné 
hospodárske subjekty. Účasť verejného 
obstarávateľa ako uchádzača v postupe 
zadávania verejnej zákazky by takisto 
nemala spôsobiť narušenie hospodárskej 
súťaže.

stanovenými v príslušnej judikatúre 
Súdneho dvora. Samotná skutočnosť, že 
obe strany dohody sú ako také verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi podľa 
článku 4 ods. 1 pododseku 1, nevylučuje 
ako taká uplatňovanie pravidiel udeľovania 
koncesií. Uplatňovanie pravidiel 
udeľovania koncesií však nesmie byť 
v rozpore s právom orgánov verejnej 
správy rozhodovať, pokiaľ ide o 
organizáciu spôsobu plnenia ich úloh vo 
verejnom záujme. Udeľovanie koncesií 
ovládaným subjektom alebo spolupráca v 
rámci spoločného plnenia úloh vo 
verejnom záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov by 
preto mali byť vyňaté z uplatňovania tejto 
smernice v prípade, budú splnené
podmienky. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by 
sa na spoluprácu medzi orgánmi verejnej 
správy mali vzťahovať pravidlá 
udeľovania koncesií, existuje značná 
právna neistota. Príslušná judikatúra 
Súdneho dvora Európskej únie sa v 
jednotlivých členských štátoch, dokonca aj 
medzi verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, vykladá rôznymi 
spôsobmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
objasniť, v ktorých prípadoch nepodliehajú 
koncesie uzavreté medzi týmito orgánmi 
uplatňovaniu pravidiel udeľovania 
verejných koncesií. Toto objasnenie by sa 
malo riadiť zásadami stanovenými v 
príslušnej judikatúre Súdneho dvora. 
Samotná skutočnosť, že obe strany dohody 
sú ako také verejnými obstarávateľmi 
alebo obstarávateľmi podľa článku 4 ods. 
1 pododseku 1, nevylučuje ako taká 
uplatňovanie pravidiel udeľovania 
koncesií. Uplatňovanie pravidiel 
udeľovania koncesií by však nemalo byť v 
rozpore so slobodným rozhodnutím
orgánov verejnej správy, pokiaľ ide o 
organizáciu spôsobu plnenia ich úloh vo 
verejnom záujme. Koncesie udelené 
ovládaným subjektom alebo spolupráca v 
rámci spoločného plnenia úloh vo 
verejnom záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov by 
preto mali byť vyňaté z uplatňovania 
pravidiel v prípade, že podmienky 
stanovené v tejto smernici budú splnené. 
Cieľom tejto smernice by malo byť 
zaistenie toho, aby spolupráca v rámci 
verejnej správy, ktorá bola vyňatá, neviedla 
k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ 
ide o súkromné hospodárske subjekty. 
Účasť verejného obstarávateľa ako 
uchádzača v postupe zadávania verejnej 
zákazky by takisto nemala spôsobiť 
narušenie hospodárskej súťaže.

(17) Panuje značná právna neistota
v oblasti toho, do akej miery by sa na 
spoluprácu medzi verejnými 
obstarávateľmi – či už orgánmi verejnej 
správy alebo subjektmi, ktoré sa riadia 
verejným právom, z ktorých niektoré majú 
neziskovú účasť súkromných investorov 
zapojených do plnenia potrieb 
všeobecného záujmu, ktoré nemajú 
priemyselný alebo komerčný charakter 
v súlade s článkom 6 písm. a) tejto 
smernice – mali vzťahovať pravidlá 
udeľovania koncesií. Judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie uplatniteľná na 
spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy
sa v jednotlivých členských štátoch, 
dokonca aj medzi verejnými 
obstarávateľmi, vykladá rôznymi 
spôsobmi, a to aj pokiaľ ide o podmienky 
jej rozsiahleho a primeraného 
uplatňovania na spoluprácu medzi 
subjektmi, ktoré sa riadia verejným 
právom a ktoré, na rozdiel od orgánov 
verejnej správy, môžu mať neziskovú 
účasť súkromných investorov v súlade 
s právnymi predpismi účinnými 
v členských štátoch, a s odkazom na 
koncepciu sociálneho podniku vymedzenú 
v oznámení Komisie z 25. októbra 2011 
nazvanom Iniciatíva pre sociálne 
podnikanie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
objasniť, v ktorých prípadoch nepodliehajú 
koncesie uzavreté medzi verejnými 
obstarávateľmi, orgánmi verejnej správy 
a subjektmi, ktoré sa riadia verejným 
právom, uplatňovaniu pravidiel udeľovania 
verejných koncesií. Toto objasnenie by sa 
malo riadiť zásadami stanovenými v 
príslušnej judikatúre Súdneho dvora
v oblasti spolupráce medzi orgánmi 
verejnej správy a v oblasti ich rozsiahleho 
a primeraného uplatňovania na 
spoluprácu medzi subjektmi, ktoré sa 
riadia verejným právom, ktorých 
neziskový štatút je uvedený v článku 4 
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ods. 1 pododseku 1 tejto smernice. 
Samotná skutočnosť, že obe strany dohody 
sú ako také verejnými obstarávateľmi, 
nevylučuje ako taká uplatňovanie pravidiel 
udeľovania koncesií. Uplatňovanie týchto 
pravidiel však nesmie byť v rozpore 
s právom orgánov verejnej správy
slobodne sa rozhodovať, pokiaľ ide o 
organizáciu spôsobu plnenia ich úloh vo 
verejnom záujme. Zákazky udelené 
ovládaným subjektom alebo spolupráca v 
rámci spoločného plnenia úloh vo 
verejnom záujme zúčastnených verejných 
obstarávateľov by preto mali byť vyňaté z 
uplatňovania pravidiel v prípade, že 
podmienky stanovené v tejto smernici budú 
splnené. Koncesie udelené kontrolovaným 
subjektom a spolupráca prostredníctvom 
spájania prostriedkov potrebných na 
plnenie úloh vo verejnom záujme a na 
spoločné plnenie úloh vo verejnom 
záujme náležiacich zúčastneným orgánom 
verejnej správy v kontexte organizácie 
a právnych predpisov členských štátov 
nepodlieha pravidlám udeľovania 
koncesií v prípade, že podmienky 
stanovené v tejto smernici budú splnené. 
Tieto podmienky by mali osobitne 
zohľadňovať vymedzenie subjektu, ktorý 
sa riadi verejným právom, a koncepcie 
sociálnych podnikov, t. j. podnikov, ktoré 
môžu zahŕňať sociálne prínosnú 
neziskovú účasť súkromných investorov 
a ktoré sa riadia právnymi predpismi 
členských štátov. Podobne aj presuny 
právomocí v súvislosti s vykonávaním 
služby vo verejnom záujme, ktoré vedú 
k celkovému presunu zodpovednosti medzi 
miestnymi orgánmi verejnej správy alebo 
medzi miestnymi orgánmi verejnej správy 
a ich zoskupeniami zloženými výlučne 
z miestnych orgánov verejnej správy, by 
mali mať výnimku z pravidiel uvedených 
v tejto smernici. Cieľom tejto smernice by 
malo byť zaistenie toho, aby spolupráca v 
rámci verejnej správy, ktorá bola vyňatá, 
neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže, 
pokiaľ ide o súkromné hospodárske 
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subjekty. Účasť verejného obstarávateľa 
ako uchádzača v postupe zadávania 
verejnej zákazky by takisto nemala 
spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže.
Na dosiahnutie tohto cieľa by podmienky 
pre vyňatie zmlúv z pôsobnosti tejto 
smernice mali podliehať prísnemu 
výkladu. Ak sa prestane plniť 
ktorákoľvek z kumulatívnych podmienok 
na vylúčenie z pôsobnosti smernice počas 
trvania zmluvy alebo spolupráce vylúčenej 
z pôsobnosti pravidiel obstarávania, musí 
sa prebiehajúca zmluva alebo spolupráca 
otvoriť konkurencii prostredníctvom 
riadneho obstarávacieho konania.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Trvanie koncesie by malo byť 
obmedzené, aby sa zabránilo uzatvoreniu 
trhu a aby nedošlo k dlhodobej prevencii 
hospodárskej súťaže.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) S cieľom zaistiť primerané 
uverejnenie koncesií na stavebné práce a 
služby, ktoré presahujú určitú hodnotu a 

(18) S cieľom zaistiť primerané 
uverejnenie koncesií na stavebné práce a 
služby, ktoré presahujú určitú prahovú
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ktoré sú udeľované obstarávateľmi a 
verejnými obstarávateľmi, by malo 
zadaniu týchto zákaziek predchádzať 
povinné uverejnenie oznámenia o koncesii 
v Úradnom vestníku Európskej únie. 
Prahové hodnoty by mali odrážať 
zreteľný cezhraničný význam koncesií pre 
hospodárske subjekty usadené v ostatných 
členských štátoch. Pri výpočte hodnoty 
koncesie na služby sa musí zohľadniť 
odhadovaná hodnota všetkých služieb, 
ktoré má koncesionár poskytnúť, z 
pohľadu potenciálneho uchádzača.

hodnotu, by malo zadaniu týchto zákaziek 
predchádzať povinné uverejnenie 
oznámenia o koncesii v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií 
bez predchádzajúceho uverejnenia malo 
povoliť len vo veľmi výnimočných 
prípadoch. Táto výnimka by mala byť 
obmedzená na prípady, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť. Iba v situáciách 
objektívnej výhradnosti možno odôvodniť 
udelenie koncesie hospodárskemu 
subjektu bez uverejnenia, keď situáciu 
výhradnosti nevytvoril samotný verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ so 
zreteľom na budúci postup udeľovania a 
keď neexistuje vhodná náhrada, ktorej 
dostupnosť by sa mala dôkladne posúdiť.

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií 
bez predchádzajúceho uverejnenia malo 
povoliť len v jasne vymedzených 
oblastiach a malo by sa obmedziť na 
prípady, keď je od začiatku jasné, že 
uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť, alebo keď sa predmet 
koncesie týka osobitných služieb 
s minimálnym cezhraničným vplyvom. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií 
bez predchádzajúceho uverejnenia malo 
povoliť len vo veľmi výnimočných 
prípadoch. Táto výnimka by mala byť 
obmedzená na prípady, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť. Iba v situáciách 
objektívnej výhradnosti možno odôvodniť 
udelenie koncesie hospodárskemu subjektu 
bez uverejnenia, keď situáciu výhradnosti 
nevytvoril samotný verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ so zreteľom na budúci 
postup udeľovania a keď neexistuje 
vhodná náhrada, ktorej dostupnosť by sa 
mala dôkladne posúdiť.

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií 
bez predchádzajúceho uverejnenia malo 
povoliť len vo veľmi výnimočných 
prípadoch. Táto výnimka by mala byť 
obmedzená na prípady, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť. Iba v situáciách 
objektívnej výhradnosti možno odôvodniť 
udelenie koncesie hospodárskemu subjektu 
bez uverejnenia, keď situáciu výhradnosti 
nevytvoril samotný verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ so zreteľom na budúci 
postup udeľovania.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie posledného segmentu zodpovedá tomu, že toto znenie je pomerne vágne 
a nenachádza sa v príslušnom ustanovení vlastne smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na (19) Udelenie koncesií bez 
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hospodársku súťaž by sa udelenie
koncesií bez predchádzajúceho uverejnenia 
malo povoliť len vo veľmi výnimočných
prípadoch. Táto výnimka by mala byť 
obmedzená na prípady, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť. Iba v situáciách 
objektívnej výhradnosti možno odôvodniť 
udelenie koncesie hospodárskemu 
subjektu bez uverejnenia, keď situáciu 
výhradnosti nevytvoril samotný verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ so 
zreteľom na budúci postup udeľovania a 
keď neexistuje vhodná náhrada, ktorej 
dostupnosť by sa mala dôkladne posúdiť.

predchádzajúceho uverejnenia by sa malo 
povoliť v prípadoch, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť, alebo keď sa koncesia 
týka sociálnych služieb a iných osobitných 
služieb sociálno-hospodárskeho významu, 
alebo keď sa záujmy občanov, životného 
prostredia a klímy považujú za 
dôležitejšie, alebo keď sa koncesia týka 
služieb s minimálnym cezhraničným 
vplyvom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií 
bez predchádzajúceho uverejnenia malo 
povoliť len vo veľmi výnimočných 
prípadoch. Táto výnimka by mala byť 
obmedzená na prípady, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť. Iba v situáciách 
objektívnej výhradnosti možno odôvodniť 
udelenie koncesie hospodárskemu subjektu 
bez uverejnenia, keď situáciu výhradnosti 
nevytvoril samotný verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ so zreteľom na budúci 
postup udeľovania a keď neexistuje vhodná 

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií 
bez predchádzajúceho uverejnenia malo 
povoliť len vo veľmi výnimočných 
prípadoch. Táto výnimka by mala byť 
obmedzená na prípady, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť, ako v prípade majiteľov 
prímorských podnikov zriadených na 
majetku podliehajúcom koncesii. Iba v 
situáciách objektívnej výhradnosti možno 
odôvodniť udelenie koncesie 
hospodárskemu subjektu bez uverejnenia, 
keď situáciu výhradnosti nevytvoril 
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náhrada, ktorej dostupnosť by sa mala 
dôkladne posúdiť.

samotný verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ so zreteľom na budúci postup 
udeľovania a keď neexistuje vhodná 
náhrada, ktorej dostupnosť by sa mala 
dôkladne posúdiť.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií 
bez predchádzajúceho uverejnenia malo 
povoliť len vo veľmi výnimočných 
prípadoch. Táto výnimka by mala byť 
obmedzená na prípady, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť. Iba v situáciách 
objektívnej výhradnosti možno odôvodniť 
udelenie koncesie hospodárskemu subjektu 
bez uverejnenia, keď situáciu výhradnosti 
nevytvoril samotný verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ so zreteľom na budúci 
postup udeľovania a keď neexistuje vhodná 
náhrada, ktorej dostupnosť by sa mala 
dôkladne posúdiť.

(19) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií 
bez predchádzajúceho uverejnenia malo 
povoliť len vo veľmi výnimočných 
prípadoch. Táto výnimka by mala byť 
obmedzená na prípady, keď je od začiatku 
jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu 
hospodársku súťaž, najmä preto, že z 
objektívneho hľadiska existuje len jeden 
hospodársky subjekt, ktorý môže túto 
koncesiu splniť, ako v prípade majiteľov 
prímorských podnikov zriadených na 
majetku podliehajúcom koncesii. Iba v 
situáciách objektívnej výhradnosti možno 
odôvodniť udelenie koncesie 
hospodárskemu subjektu bez uverejnenia, 
keď situáciu výhradnosti nevytvoril 
samotný verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ so zreteľom na budúci postup 
udeľovania a keď neexistuje vhodná 
náhrada, ktorej dostupnosť by sa mala 
dôkladne posúdiť.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Evelyne Gebhardt
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Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Prieskumom tzv. prioritných a 
neprioritných služieb (služieb „A“ a „B“) 
Komisiou sa ukázalo, že nie je 
odôvodnené obmedziť úplné uplatňovanie 
právnych predpisov o obstarávaní na 
obmedzenú skupinu služieb. V dôsledku 
toho by sa táto smernica mala vzťahovať 
na radu služieb (napríklad cateringové 
služby a služby v oblasti zásobovania 
vodou), ktoré vykazujú potenciál pre 
cezhraničný obchod.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Prieskumom tzv. prioritných a 
neprioritných služieb (služieb „A“ a „B“) 
Komisiou sa ukázalo, že nie je 
odôvodnené obmedziť úplné uplatňovanie 
právnych predpisov o obstarávaní na 
obmedzenú skupinu služieb. V dôsledku 
toho by sa táto smernica mala vzťahovať 
na radu služieb (napríklad cateringové 
služby a služby v oblasti zásobovania 
vodou), ktoré vykazujú potenciál pre 
cezhraničný obchod.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Prieskumom tzv. prioritných a 
neprioritných služieb (služieb „A“ a „B“) 
Komisiou sa ukázalo, že nie je 
odôvodnené obmedziť úplné uplatňovanie 
právnych predpisov o obstarávaní na 
obmedzenú skupinu služieb. V dôsledku 
toho by sa táto smernica mala vzťahovať 
na radu služieb (napríklad cateringové 
služby a služby v oblasti zásobovania 
vodou), ktoré vykazujú potenciál pre 
cezhraničný obchod.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Zásadný rozdiel medzi službami typu A a typu B v práve v oblasti obstarávania je nutné 
zachovať. Sociálne, kultúrne a zdravotnícke služby majú len malú alebo žiadnu relevantnosť 
pre vnútorný trh. So zreteľom na osobitné hygienické a environmentálne požiadavky je taktiež 
nutné riešiť odvetvie vodného hospodárstva individuálne. Vodohospodárske služby by preto 
mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice v súlade s článkom 17 smernice 
2004/18/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Peter Simon

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Prieskumom tzv. prioritných a 
neprioritných služieb (služieb „A“ a „B“) 
Komisiou sa ukázalo, že nie je 
odôvodnené obmedziť úplné uplatňovanie 
právnych predpisov o obstarávaní na 
obmedzenú skupinu služieb. V dôsledku 
toho by sa táto smernica mala vzťahovať 
na radu služieb (napríklad cateringové 
služby a služby v oblasti zásobovania 
vodou), ktoré vykazujú potenciál pre 

vypúšťa sa
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cezhraničný obchod.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Prieskumom tzv. prioritných a 
neprioritných služieb (služieb „A“ a „B“) 
Komisiou sa ukázalo, že nie je 
odôvodnené obmedziť úplné uplatňovanie 
právnych predpisov o obstarávaní na 
obmedzenú skupinu služieb. V dôsledku 
toho by sa táto smernica mala vzťahovať 
na radu služieb (napríklad cateringové 
služby a služby v oblasti zásobovania 
vodou), ktoré vykazujú potenciál pre 
cezhraničný obchod.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Privilegované zaobchádzanie so službami typu B je nutné zachovať. Sociálne a zdravotnícke 
služby majú len malú relevantnosť pre vnútorný trh; spravidla sa poskytujú na miestnej 
úrovni. Keďže voda je životne dôležitá, je potrebné konať citlivo a zohľadňovať 
environmentálne a hygienické aspekty. Vodohospodárske služby by preto mali byť vylúčené 
z rozsahu pôsobnosti smernice o koncesiách v súlade s článkom 17 smernice 2004/18/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Werner Kuhn

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Prieskumom tzv. prioritných a 
neprioritných služieb (služieb „A“ a „B“) 

vypúšťa sa



AM\916800SK.doc 79/174 PE496.581v03-00

SK

Komisiou sa ukázalo, že nie je 
odôvodnené obmedziť úplné uplatňovanie 
právnych predpisov o obstarávaní na 
obmedzenú skupinu služieb. V dôsledku 
toho by sa táto smernica mala vzťahovať 
na radu služieb (napríklad cateringové 
služby a služby v oblasti zásobovania 
vodou), ktoré vykazujú potenciál pre 
cezhraničný obchod.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Prieskumom tzv. prioritných a 
neprioritných služieb (služieb „A“ a „B“) 
Komisiou sa ukázalo, že nie je odôvodnené 
obmedziť úplné uplatňovanie právnych 
predpisov o obstarávaní na obmedzenú 
skupinu služieb. V dôsledku toho by sa táto 
smernica mala vzťahovať na radu služieb
(napríklad cateringové služby a služby v 
oblasti zásobovania vodou), ktoré 
vykazujú potenciál pre cezhraničný 
obchod.

(20) Prieskumom tzv. prioritných a 
neprioritných služieb (služieb „A“ a „B“) 
Komisiou sa ukázalo, že nie je odôvodnené 
obmedziť úplné uplatňovanie právnych 
predpisov o obstarávaní na obmedzenú 
skupinu služieb. V dôsledku toho by sa táto 
smernica mala vzťahovať na rôzne služby, 
ktoré vykazujú potenciál pre cezhraničný 
obchod.

Or. en

Odôvodnenie

Presné rozdelenie služieb sa zatiaľ nedohodlo a je súčasťou nadchádzajúcich rokovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Barbara Weiler

Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Takzvané osobné služby by mali 
mať výnimku z plnohodnotného 
uplatňovania tejto smernice, keďže majú 
obmedzený cezhraničný rozmer (napr. 
v sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 
oblasti vrátane záchranných služieb). 
Tieto služby sa poskytujú v rámci 
konkrétneho kontextu, ktorý sa 
v jednotlivých členských štátoch veľmi 
líši, a to pre odlišné kultúrne tradície. 
Uplatní sa preto významne zmenšený, 
ľahší režim len s dvomi požiadavkami 
v oblasti transparentnosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice vylúčiť 
len tie služby, ktoré majú obmedzený 
cezhraničný rozmer, menovite tzv. osobné 
služby, ako napríklad určité sociálne, 
zdravotnícke a vzdelávacie služby. Tieto 
služby sú poskytované v konkrétnom 
kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými 
členskými štátmi značne líši z dôvodu 
odlišných kultúrnych tradícií. V prípade 
týchto služieb by sa mal preto pre koncesie 
vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa 
zohľadní skutočnosť, že sú regulované 
len krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice vylúčiť 
tie služby, ktoré majú obmedzený 
cezhraničný rozmer, menovite tzv. osobné 
služby. Tieto služby sú poskytované v 
konkrétnom kontexte, ktorý sa medzi 
jednotlivými členskými štátmi značne líši z 
dôvodu odlišných kultúrnych tradícií. V 
prípade týchto služieb by sa mal preto pre 
koncesie vytvoriť ľahší režim. Povinnosť 
vyhlásiť oznámenie o udelení koncesie v 
prípade udelenia koncesií, ktorú nad 
prahovou hodnotou, je vhodný spôsob 
zaistenia súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
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prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o 
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 
členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Barbara Weiler

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice 
vylúčiť len tie služby, ktoré majú 
obmedzený cezhraničný rozmer, menovite 
tzv. osobné služby, ako napríklad určité 
sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie 
služby. Tieto služby sú poskytované v 
konkrétnom kontexte, ktorý sa medzi 
jednotlivými členskými štátmi značne líši z 
dôvodu odlišných kultúrnych tradícií. V 
prípade týchto služieb by sa mal preto pre 

(21) V prípade týchto služieb sa preto pre 
koncesie vytvára osobitný režim, v ktorom 
sa zohľadní skutočnosť, že sú regulované 
len krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o 
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 
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koncesie vytvoriť osobitný režim, v ktorom 
sa zohľadní skutočnosť, že sú regulované 
len krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o 
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 
členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice vylúčiť 
len tie služby, ktoré majú obmedzený 
cezhraničný rozmer, menovite tzv. osobné 
služby, ako napríklad určité sociálne, 

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice vylúčiť 
len tie služby, ktoré majú obmedzený 
cezhraničný rozmer, menovite tzv. osobné 
služby, ako napríklad určité sociálne, 
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zdravotnícke a vzdelávacie služby. Tieto 
služby sú poskytované v konkrétnom 
kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými 
členskými štátmi značne líši z dôvodu 
odlišných kultúrnych tradícií. V prípade 
týchto služieb by sa mal preto pre koncesie 
vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa 
zohľadní skutočnosť, že sú regulované len 
krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 
členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

zdravotnícke a vzdelávacie služby. Tieto 
služby sú poskytované v konkrétnom 
kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými 
členskými štátmi značne líši z dôvodu 
odlišných kultúrnych tradícií. V prípade 
týchto služieb by sa mal preto pre koncesie 
vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa 
zohľadní skutočnosť, že sú regulované len 
krátko. Povinnosť vyhlásiť oznámenie o 
udelení koncesie v prípade akejkoľvek 
koncesie, ktorej hodnota sa rovná alebo je 
vyššia než prahové hodnoty stanovené v 
tejto smernici, je vhodný spôsob zaistenia 
súladu so zásadou transparentnosti pri 
umožnení toho, aby postupca zohľadnil 
osobitosti dotknutých služieb. Členské 
štáty by mali zaistiť, aby postupca mohol
zohľadniť potrebu zaistiť inovácie a, 
v súlade s protokolom č. 26 k Zmluve 
o fungovaní Európskej únie, vysoký 
stupeň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, 
rovnaké zaobchádzanie a presadzovanie 
prístupu pre všetkých a práv používateľov.

Or. fr

Odôvodnenie

Uvádza text do súladu so zmenami a doplneniami navrhovanými v návrhu správy 
(odstránenie prechodných prahových hodnôt, takže jedinou možnou zostávajúcou prahovou 
hodnotou je hodnota 5 miliónov EUR).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Peter Simon
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Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice vylúčiť 
len tie služby, ktoré majú obmedzený 
cezhraničný rozmer, menovite tzv. osobné 
služby, ako napríklad určité sociálne, 
zdravotnícke a vzdelávacie služby. Tieto 
služby sú poskytované v konkrétnom 
kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými
členskými štátmi značne líši z dôvodu 
odlišných kultúrnych tradícií. V prípade 
týchto služieb by sa mal preto pre koncesie 
vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa 
zohľadní skutočnosť, že sú regulované len 
krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o 
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 
členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice vylúčiť 
tie služby, ktoré majú obmedzený 
cezhraničný rozmer, menovite tzv. osobné 
služby, ako napríklad určité sociálne, 
zdravotnícke a vzdelávacie služby. Tieto 
služby sú poskytované v konkrétnom 
kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými 
členskými štátmi značne líši z dôvodu 
odlišných kultúrnych tradícií. V prípade 
týchto služieb by sa mal preto pre koncesie 
vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa 
zohľadní skutočnosť, že sú regulované len 
krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o 
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 
členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice vylúčiť 
len tie služby, ktoré majú obmedzený 
cezhraničný rozmer, menovite tzv. osobné 
služby, ako napríklad určité sociálne, 
zdravotnícke a vzdelávacie služby. Tieto 
služby sú poskytované v konkrétnom 
kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými 
členskými štátmi značne líši z dôvodu 
odlišných kultúrnych tradícií. V prípade 
týchto služieb by sa mal preto pre koncesie 
vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa 
zohľadní skutočnosť, že sú regulované len 
krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o 
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 
členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice vylúčiť 
len tie služby, ktoré majú obmedzený 
cezhraničný rozmer, menovite tzv. osobné 
služby, ako napríklad určité sociálne, 
zdravotnícke a vzdelávacie služby, a iné 
služby s obmedzeným cezhraničným 
rozmerom, ako napríklad niektoré právne, 
hotelové a stravovacie služby. Tieto služby 
sú poskytované v konkrétnom kontexte, 
ktorý sa medzi jednotlivými členskými 
štátmi značne líši z dôvodu odlišných 
kultúrnych tradícií. V prípade týchto 
služieb by sa mal preto pre koncesie 
vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa 
zohľadní skutočnosť, že sú regulované len 
krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o 
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 
členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
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osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah ľahšieho režimu pre sociálne a iné služby je nutné rozšíriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Mikael Gustafsson

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vzhľadom na výsledky hodnotenia 
reformy pravidiel verejného obstarávania, 
ktoré vykonala Komisia, je vhodné z 
plného uplatňovania tejto smernice 
vylúčiť len tie služby, ktoré majú 
obmedzený cezhraničný rozmer, menovite 
tzv. osobné služby, ako napríklad určité
sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie 
služby. Tieto služby sú poskytované v 
konkrétnom kontexte, ktorý sa medzi 
jednotlivými členskými štátmi značne líši z 
dôvodu odlišných kultúrnych tradícií. V 
prípade týchto služieb by sa mal preto pre 
koncesie vytvoriť osobitný režim, v ktorom 
sa zohľadní skutočnosť, že sú regulované 
len krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej 
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob poskytnutia 
informácií potenciálnym uchádzačom o 
obchodných príležitostiach, ako aj o počte 
a typoch zadaných zákaziek všetkým 
zainteresovaným stranám. Okrem toho by 

(21) Služby všeobecného záujmu, ktoré 
riešia základné potreby občanov, ako 
napríklad obecné dodávky vody, 
spracúvanie a likvidácia odpadových vôd, 
služby v oblasti odpadového hospodárstva 
a služby ako napríklad sociálne, 
zdravotnícke a vzdelávacie služby, sú 
vylúčené z uplatňovania tejto smernice. 
Tieto služby sú poskytované v konkrétnom 
kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými 
členskými štátmi značne líši z dôvodu 
odlišných kultúrnych tradícií. V prípade 
týchto služieb by sa mal preto pre koncesie 
vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa 
zohľadní skutočnosť, že sú regulované len 
krátko. Povinnosť vyhlásiť predbežné 
oznámenie a oznámenie o udelení koncesie 
v prípade akejkoľvek koncesie, ktorej
hodnota sa rovná alebo je vyššia než 
prahové hodnoty stanovené v tejto 
smernici, je vhodný spôsob zaistenia
súladu so zásadami transparentnosti pri 
umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
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členské štáty mali zaviesť primerané 
opatrenia v súvislosti s udeľovaním 
koncesií na tieto služby zamerané na 
zaistenie súladu so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi 
pri umožnení verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti 
dotknutých služieb. Členské štáty by mali 
zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie.

zaistiť, aby verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť inovácie, kvalitu, kontinuitu, 
prístupnosť, dostupnosť a komplexnosť 
služieb, rovnaké zaobchádzanie, rovnosť 
medzi ženami a mužmi, minimálny vplyv 
na klímu, osobitné potreby rôznych 
kategórií používateľov, začlenenie a 
posilnenie postavenia používateľov a 
inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Táto smernica nemá vplyv na 
možnosť vnútroštátnych, regionálnych 
a miestnych orgánov v súlade so 
zmluvami vymedziť služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. Taktiež nemá 
vplyv na právomoc vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych orgánov 
poskytovať, zabezpečovať a financovať 
služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu v súlade s článkom 14 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a protokolu č. 
26 pripojeného k tejto zmluve. 

Or. fr

Odôvodnenie

Pripomenutie právomoci vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov vymedziť služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu a poskytovať, zabezpečovať a financovať služby 
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všeobecného hospodárskeho záujmu v súlade so zmluvami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Vzhľadom na význam kultúrneho 
kontextu a citlivý charakter týchto služieb 
by členské štáty mali mať dostatočné 
rozhodovacie právomoci na zorganizovanie 
výberu poskytovateľov služieb spôsobom, 
ktorý považujú za najvhodnejší. Pravidlami 
tejto smernice sa nebráni členským štátom 
uplatňovať osobitné kvalitatívne kritéria pri 
výbere poskytovateľov služieb, ako sú 
kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie koncesií, napríklad 
prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním licencií 
alebo povolení všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené vopred verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom bez 
akýchkoľvek obmedzení alebo kvót za 
predpokladu, že takýto systém zaistí 
dostatočnú propagáciu a bude v súlade so 
zásadami transparentnosti a 
nediskriminácie.

(22) Vzhľadom na význam kultúrneho 
kontextu a citlivý charakter týchto služieb 
majú členské štáty dostatočné 
rozhodovacie právomoci na zorganizovanie 
výberu poskytovateľov služieb spôsobom, 
ktorý považujú za najvhodnejší. Pravidlami 
tejto smernice sa nebráni členským štátom 
uplatňovať osobitné kvalitatívne kritéria pri 
výbere poskytovateľov služieb, ako sú 
kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie koncesií, napríklad 
prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním licencií 
alebo povolení všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené vopred verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom za 
predpokladu, že takýto systém zaistí súlad 
so zásadami transparentnosti a 
nediskriminácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Vzhľadom na význam kultúrneho 
kontextu a citlivý charakter týchto služieb 
by členské štáty mali mať dostatočné 
rozhodovacie právomoci na zorganizovanie 
výberu poskytovateľov služieb spôsobom, 
ktorý považujú za najvhodnejší. Pravidlami 
tejto smernice sa nebráni členským štátom 
uplatňovať osobitné kvalitatívne kritéria pri 
výbere poskytovateľov služieb, ako sú 
kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie koncesií, napríklad 
prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním licencií 
alebo povolení všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené vopred verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom bez 
akýchkoľvek obmedzení alebo kvót za 
predpokladu, že takýto systém zaistí 
dostatočnú propagáciu a bude v súlade so 
zásadami transparentnosti a 
nediskriminácie.

(22) Vzhľadom na význam kultúrneho 
kontextu a citlivý charakter týchto služieb 
majú členské štáty mať dostatočné 
rozhodovacie právomoci na zorganizovanie 
výberu poskytovateľov služieb spôsobom, 
ktorý považujú za najvhodnejší. Pravidlami 
tejto smernice sa nebráni členským štátom 
uplatňovať osobitné kvalitatívne kritéria pri 
výbere poskytovateľov služieb, ako sú 
kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie koncesií, napríklad 
prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním licencií 
alebo povolení všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené vopred verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
alebo uzatvárania dohôd s týmito 
hospodárskymi subjektmi, bez 
akýchkoľvek obmedzení alebo kvót za 
predpokladu, že takýto systém zaistí 
dostatočnú propagáciu a bude v súlade so 
zásadami transparentnosti a 
nediskriminácie.

Or. de

Odôvodnenie

Ozrejmenie toho, že sociálne služby nemusia byť organizované len prostredníctvom 
poskytovania licencií alebo povolení, ale môžu byť organizované aj prostredníctvom 
uzatvárania dohôd, aby boli otvorené voči všetkým hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú 
vopred stanovené podmienky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Vzhľadom na význam kultúrneho 
kontextu a citlivý charakter týchto služieb 
by členské štáty mali mať dostatočné 
rozhodovacie právomoci na zorganizovanie 
výberu poskytovateľov služieb spôsobom, 
ktorý považujú za najvhodnejší. Pravidlami 
tejto smernice sa nebráni členským štátom 
uplatňovať osobitné kvalitatívne kritéria pri 
výbere poskytovateľov služieb, ako sú 
kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie koncesií, napríklad 
prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním licencií 
alebo povolení všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené vopred verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom bez 
akýchkoľvek obmedzení alebo kvót za 
predpokladu, že takýto systém zaistí 
dostatočnú propagáciu a bude v súlade so 
zásadami transparentnosti a 
nediskriminácie.

(22) Vzhľadom na význam kultúrneho 
kontextu a citlivý charakter týchto služieb 
členské štáty majú mať dostatočné 
rozhodovacie právomoci na zorganizovanie 
výberu poskytovateľov služieb spôsobom, 
ktorý považujú za najvhodnejší. Pravidlami 
tejto smernice sa nebráni členským štátom 
uplatňovať osobitné kvalitatívne kritéria pri 
výbere poskytovateľov služieb, ako sú 
kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby, ako napríklad všetky 
služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, spôsobom, ktorý nebude zahŕňať 
uzatváranie koncesií, napríklad 
prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním licencií 
alebo povolení všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené vopred verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom bez 
akýchkoľvek obmedzení alebo kvót za 
predpokladu, že takýto systém zaistí 
dostatočnú propagáciu a bude v súlade so 
zásadami transparentnosti a 
nediskriminácie.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, ako sú uvedené v článku 14 
a článku 106 ZFEÚ, sú často ziskové 
služby, primárne sú však vo všeobecnom 
záujme a preto na ne členské štáty uložili 
osobitné povinnosti v oblasti služby vo 
verejnom záujme. Služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu považujú verejné 
orgány za zásadne dôležité, hoci trh 
nemusí prinášať dostatok stimulov na ich 
poskytovanie. Plnenie požiadavky na 
službu vo verejnom záujme môže zahŕňať 
osobitné alebo výhradné práva a osobitné 
spôsoby financovania. Služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu nie 
sú a nemôžu byť dostatočne poskytované 
trhom za podmienok (ako cena, objektívne 
kvalitatívne charakteristiky, kontinuita 
a prístup ku službe), ktoré sú v súlade 
s verejným záujmom, ako ho vymedzuje 
členský štát. Táto smernica nemá vplyv na 
právomoci členských štátov v oblasti 
vymedzovania služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Postup udeľovania koncesií by mal 
pozostávať z niekoľkých fáz vrátane 
uverejnenia oznámenia o koncesii, ktorý 
obstarávateľovi, ktorý plánuje udeliť 
koncesiu, umožní informovať o tomto 
zámere; predloženie ponúk 
zainteresovanými hospodárskymi 
subjektmi v nadväznosti na toto 
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oznámenie; overenie podmienok účasti 
záujemcov; predloženie ponúk zo strany 
záujemcov; práva postupcu rokovať s 
uchádzačom o objektívnych kritériách na 
vyhodnotenie ponúk; ako aj rozhodnutia 
postupcu o udelení koncesie 
koncesionárovi a uverejnenia oznámenia 
o udelení koncesie. Malo by sa umožniť 
naplánovať čiastkové fázy zahŕňajúce 
výber určitých záujemcov, ktorí sú 
oprávnení predložiť ponuku, a zaslanie 
výzvy na predloženie ponuky záujemcom 
vybraným týmto spôsobom. Postupca by 
tiež mal mať možnosť obrátiť sa na 
hospodárske subjekty, ktoré na oznámenie 
o koncesii nereagovali. Okrem toho, a pod 
podmienkou dodržiavania zásad 
transparentnosti a nediskriminácie, by 
malo byť možné zmeniť poradie fáz, 
napríklad vykonať analýzu predložených 
ponúk pred kontrolou podmienok účasti. 
S výhradou dodržiavania ustanovení tejto 
smernice by verejný obstarávateľ mal 
mať značnú voľnosť výberu pri stanovení 
postupu výberu koncesionára, pričom 
povinné sú iba dve fázy: uverejnenie 
oznámenia o koncesii na začiatku postupu 
(s výnimkou prípadov, ak sa podľa tejto
smernice nevyžaduje) a oznámenia o 
udelení koncesie na konci postupu. Táto 
voľnosť výberu by mala byť vyvážená 
povinnosťou vykonať výber 
transparentne a zaobchádzať so všetkými 
záujemcami a uchádzačmi rovnakým 
spôsobom.

Or. fr

Odôvodnenie

Ozrejmenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu spravodajcu č. 18, pokiaľ ide o právny 
rámec, v ktorom možno poradie etáp zmeniť. Postupca má veľký stupeň flexibility z hľadiska 
organizácie konania. Táto voľnosť sa však nesmie uplatňovať na úkor transparentnosti 
konania alebo zásady nediskriminácie záujemcov/uchádzačov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) S cieľom umožniť všetkým 
zainteresovaným subjektom predložiť 
žiadosti a ponuky, verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia by mali mať povinnosť 
rešpektovať minimálnu lehotu na prijatie 
takých žiadostí.

(23) S cieľom umožniť všetkým 
zainteresovaným subjektom predložiť 
žiadosti by mal mať postupca povinnosť 
rešpektovať minimálnu lehotu na prijatie 
takých žiadostí.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Výber a uplatňovanie 
proporcionálnych, nediskriminačných a 
spravodlivých podmienok účasti sú pre 
hospodárske subjekty rozhodujúce pre ich 
účinný prístup k hospodárskym 
príležitostiam spojeným s koncesiami. 
Najmä možnosť záujemcu spoľahnúť sa
na kapacity iných subjektov môže 
rozhodnúť o umožnení účasti malých a 
stredných podnikov. Preto je náležité 
stanoviť, že by sa podmienky účasti mali 
vzťahovať výlučne na technickú, 
finančnú a hospodársku kapacitu 
subjektu, mali by byť uverejnené v 
oznámení o koncesii a nemôžu zabrániť 
hospodárskemu subjektu využiť kapacity 
iných subjektov, bez ohľadu na právnu 
povahu jeho vzťahov k týmto subjektom, 
ak tieto subjekty preukážu verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že 
budú mať k dispozícii potrebné zdroje.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Výber a uplatňovanie 
proporcionálnych, nediskriminačných a 
spravodlivých podmienok účasti sú pre 
hospodárske subjekty rozhodujúce pre ich 
účinný prístup k hospodárskym 
príležitostiam spojeným s koncesiami. 
Najmä možnosť záujemcu spoľahnúť sa na 
kapacity iných subjektov môže rozhodnúť 
o umožnení účasti malých a stredných 
podnikov. Preto je náležité stanoviť, že by 
sa podmienky účasti mali vzťahovať 
výlučne na technickú, finančnú a 
hospodársku kapacitu subjektu, mali by 
byť uverejnené v oznámení o koncesii a 
nemôžu zabrániť hospodárskemu subjektu 
využiť kapacity iných subjektov, bez 
ohľadu na právnu povahu jeho vzťahov k 
týmto subjektom, ak tieto subjekty 
preukážu verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi, že budú mať k dispozícii 
potrebné zdroje.

(24) Výber a uplatňovanie 
proporcionálnych, nediskriminačných a 
spravodlivých podmienok účasti sú pre 
hospodárske subjekty rozhodujúce pre ich 
účinný prístup k hospodárskym 
príležitostiam spojeným s koncesiami. 
Najmä možnosť záujemcu spoľahnúť sa na 
kapacity iných subjektov môže rozhodnúť 
o umožnení účasti malých a stredných 
podnikov. Preto je náležité stanoviť, že by 
sa podmienky účasti mali vzťahovať na 
technickú, finančnú a hospodársku 
kapacitu subjektu, ale aj, pokiaľ ide 
o služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, na ich súlad 
s environmentálnymi ustanoveniami, 
sociálnymi ustanoveniami 
a ustanoveniami súvisiacimi so 
súdržnosťou, ako aj s cieľmi vysokého 
stupňa kvality, bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, rovnakého zaobchádzania 
a presadzovania všeobecného prístupu 
a práv používateľov, mali by byť 
uverejnené v oznámení o koncesii a 
nemôžu zabrániť hospodárskemu subjektu 
využiť kapacity iných subjektov, bez 
ohľadu na právnu povahu jeho vzťahov k 
týmto subjektom, ak tento subjekt preukáže
verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi, že bude mať k dispozícii 
potrebné zdroje.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Výber a uplatňovanie 
proporcionálnych, nediskriminačných a 
spravodlivých podmienok účasti sú pre 
hospodárske subjekty rozhodujúce pre ich 
účinný prístup k hospodárskym 
príležitostiam spojeným s koncesiami. 
Najmä možnosť záujemcu spoľahnúť sa na 
kapacity iných subjektov môže rozhodnúť 
o umožnení účasti malých a stredných 
podnikov. Preto je náležité stanoviť, že by 
sa podmienky účasti mali vzťahovať 
výlučne na technickú, finančnú a 
hospodársku kapacitu subjektu, mali by 
byť uverejnené v oznámení o koncesii a 
nemôžu zabrániť hospodárskemu subjektu
využiť kapacity iných subjektov, bez 
ohľadu na právnu povahu jeho vzťahov k 
týmto subjektom, ak tieto subjekty 
preukážu verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi, že budú mať k dispozícii 
potrebné zdroje.

(24) Výber a uplatňovanie 
proporcionálnych, nediskriminačných a 
spravodlivých podmienok účasti sú 
dôležité. Najmä možnosť záujemcu 
spoľahnúť sa na kapacity iných subjektov 
môže rozhodnúť o umožnení účasti malých 
a stredných podnikov. Preto je náležité 
stanoviť, že by sa podmienky účasti mali 
jasne vymedziť, mali by byť uverejnené v 
oznámení o koncesii a nemôžu zabrániť 
záujemcovi využiť kapacity iných 
subjektov, bez ohľadu na právnu povahu 
jeho vzťahov k týmto subjektom, ak tento
záujemca preukáže postupcovi, že bude
mať k dispozícii potrebné zdroje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) S cieľom zaistiť transparentnosť a 
rovnaké zaobchádzanie by kritériá na 
udelenie koncesie mali vždy spĺňať určité 
všeobecné normy. Tieto by mali byť 
všetkým potenciálnym uchádzačom 
sprístupnené vopred, mali by súvisieť s 

(25) S cieľom zaistiť transparentnosť a 
rovnaké zaobchádzanie by kritériá na 
udelenie koncesie mali vždy spĺňať určité 
všeobecné normy. Tieto by mali byť 
všetkým uchádzačom sprístupnené vopred, 
mali by súvisieť s predmetom zákazky a 
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predmetom zákazky a nemali by verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
ponechávať neobmedzenú voľnosť výberu. 
Mali by zaistiť možnosť účinnej 
hospodárskej súťaže a byť sprevádzané 
požiadavkami, ktoré umožňujú účinné 
overenie informácií, ktoré uchádzači 
poskytli. S cieľom dodržať tieto normy a 
zároveň zvýšiť právnu istotu môžu členské 
štáty stanoviť používanie kritéria 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

nemali by verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi ponechávať neobmedzenú 
voľnosť výberu. Mali by byť sprevádzané
požiadavkami, ktoré umožňujú účinné 
overenie informácií, ktoré uchádzači 
poskytli. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) S cieľom zaistiť transparentnosť a 
rovnaké zaobchádzanie by kritériá na 
udelenie koncesie mali vždy spĺňať určité
všeobecné normy. Tieto by mali byť 
všetkým potenciálnym uchádzačom 
sprístupnené vopred, mali by súvisieť s 
predmetom zákazky a nemali by verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
ponechávať neobmedzenú voľnosť výberu. 
Mali by zaistiť možnosť účinnej
hospodárskej súťaže a byť sprevádzané 
požiadavkami, ktoré umožňujú účinné 
overenie informácií, ktoré uchádzači 
poskytli. S cieľom dodržať tieto normy a 
zároveň zvýšiť právnu istotu môžu členské 
štáty stanoviť používanie kritéria 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

(25) S cieľom zaistiť transparentnosť a 
rovnaké zaobchádzanie by kritériá na 
udelenie koncesie mali vždy spĺňať určité 
všeobecné normy. Tieto by mali byť 
všetkým potenciálnym uchádzačom 
sprístupnené vopred, mali by priamo 
súvisieť s predmetom zákazky a nemali by 
verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi ponechávať neobmedzenú 
voľnosť výberu. Mali by zaistiť možnosť 
účinnej hospodárskej súťaže a byť 
sprevádzané požiadavkami, ktoré 
umožňujú účinné overenie informácií, 
ktoré uchádzači poskytli. S cieľom dodržať 
tieto normy a zároveň zvýšiť právnu istotu 
môžu členské štáty stanoviť používanie 
kritéria ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos
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Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) V záujme zabezpečenia toho, aby 
ženy a muži mali rovnaký prístup na 
pracovný trh, by postupca mal mať 
možnosť zahrnúť aj charakteristiky 
spojené s presadzovaním rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 25b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25b) S cieľom lepšie začleniť sociálne
aspekty do udeľovania koncesií by 
postupca mal mať tiež možnosť zahrnúť 
do kritérií na vyhodnotenie ponúk 
charakteristiky týkajúce sa pracovných 
podmienok. Cieľom týchto charakteristík 
je ochrana zdravia pracovníkov 
podieľajúcich sa na výrobnom procese 
alebo zvýhodnenie sociálnej integrácie 
znevýhodnených osôb alebo osôb 
patriacich do zraniteľných skupín v rámci 
osôb poverených plnením zákazky vrátane 
prístupnosti pre znevýhodnené skupiny 
ako mladí ľudia, dlhodobo nezamestnaní, 
ľudia s prisťahovaleckým pôvodom a
osoby s postihnutím. V tomto prípade by 
sa tieto kritériá na vyhodnotenie ponúk 
mali uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb1

a spôsobom, ktorý priamo ani nepriamo 
nediskriminuje hospodárske subjekty z 
iných členských štátov. Postupca by mal 
mať takisto možnosť využívať ako 
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kritérium na vyhodnotenie ponúk 
organizáciu, kvalifikáciu a skúsenosti 
pracovníkov určených na plnenie danej 
koncesie, pretože to môže mať vplyv na 
kvalitu plnenie koncesie, a tým aj na 
ekonomickú hodnotu ponuky.
___________________________
1 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Keď sa verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia rozhodnú udeliť koncesiu 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, mali 
by stanoviť ekonomické a kvalitatívne 
kritériá, na ktorých základe posúdia 
ponuky s cieľom určiť, ktorá z nich 
ponúka najvýhodnejší pomer medzi 
kvalitou a cenou. Stanovenie týchto 
kritérií závisí od predmetu koncesie, 
pretože tieto kritériá by mali umožňovať 
posúdenie úrovne plnenia ponúkanej 
každým z uchádzačov z hľadiska 
predmetu koncesie, ktorý je definovaný v 
technických špecifikáciách, a zmeranie 
pomeru medzi kvalitou a cenou pri každej 
ponuke.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi a 
obstarávateľmi musia umožňovať, aby sa 
udeľovanie koncesií otvorilo 
hospodárskej súťaži. Na tento účel musí 
byť možné predložiť ponuky, ktoré 
odrážajú rozmanitosť technických riešení, 
aby sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by sa preto mali formulovať 
takým spôsobom, aby sa zabránilo 
umelému zúženiu hospodárskej súťaže 
prostredníctvom požiadaviek, ktoré 
zvýhodňujú konkrétny hospodársky 
subjekt tým, že budú odrážať kľúčové 
charakteristiky dodania tovaru, služieb 
alebo stavebných prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti umožňuje 
dosiahnuť tento cieľ tým najlepším 
spôsobom a podporuje inovácie. Tam, kde 
sa odkazuje na európsku normu alebo v 
prípade, že takáto norma neexistuje, na 
vnútroštátnu normu, by mali verejní 
obstarávatelia alebo obstarávatelia 
posúdiť ponuky založené na 
rovnocenných ustanoveniach. Na 
preukázanie rovnocennosti možno 
uchádzačov požiadať, aby predložili 
dôkazy overené treťou stranou; v prípade, 
že dotknutý hospodársky subjekt nemá 
prístup k takýmto osvedčeniam alebo 
skúšobným protokolom, alebo ak nemá 
možnosť ich získať v stanovenej lehote, 
mal by mať možnosť predložiť aj iné 
vhodné dôkazové prostriedky, ako je 
technická dokumentácia výrobcu.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Marc Tarabella

Návrh smernice
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) Technické špecifikácie a kritériá na 
vyhodnotenie ponúk zohrávajú v procese 
udeľovania koncesií samostatné úlohy, 
v zásade sa však špecifikácie a kritériá 
podobajú. Prostredníctvom technických 
špecifikácií verejní obstarávatelia 
a obstarávatelia určujú podmienky
v oblasti vlastností potrebných pre účasť. 
Schopnosť splniť technické špecifikácie 
pre nutným predpokladom toho, aby bol 
subjekt považovaný za záujemcu 
o udelenie koncesie a preto by sa mali 
zvažovať len práce, dodávky a služby, 
ktoré spĺňajú špecifikácie. Kritériá na 
vyhodnotenie ponúk navyše umožňujú 
verejným obstarávateľom 
a obstarávateľom porovnať výhody 
rôznych kombinácií kritérií. Každá 
ponuka by sa mala posudzovať podľa 
každého kritéria, avšak schopnosť splniť 
všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk nie 
je nutnou podmienkou pre to, aby bol 
subjekt považovaný za záujemcu 
o udelenie koncesie. Napokon by 
súčasťou koncesnej zmluvy mali byť aj 
podmienky, ktorými sa riadi plnenie 
koncesie, s cieľom ukázať, ako by sa 
mala uplatňovať.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 29
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto odôvodnenie sa vypúšťa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) V technických špecifikáciách a 
kritériách na vyhodnotenie ponúk by 
verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali 
mať možnosť odkazovať na konkrétny 
výrobný proces, konkrétny spôsob 
poskytovania služieb alebo konkrétny 
postup pre ďalšiu fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
súvisia s predmetom koncesie. S cieľom 
lepšie integrovať sociálne aspekty do 
udeľovania koncesií, obstarávatelia takisto 
môžu mať možnosť zahrnúť do kritérií na 
vyhodnotenie ponúk charakteristiky 
týkajúce sa pracovných podmienok. Ak 
však verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia použijú ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku, tieto kritéria sa 
môžu vzťahovať len na pracovné 
podmienky osôb, ktoré sa priamo podieľajú 
na danom procese výroby alebo 
poskytovania. Takéto charakteristiky sa 
môžu týkať len ochrany zdravia 
pracovníkov podieľajúcich sa na výrobnom 
procese alebo zvýhodnenia sociálnej 
integrácie znevýhodnených osôb alebo 
členov zraniteľných skupín v rámci osôb 
určených na plnenie zákazky vrátane 
prístupnosti pre osoby s postihnutím V 
tomto prípade by sa všetky kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré zahŕňajú tieto 
charakteristiky, mali v každom prípade 

(29) V technických špecifikáciách a 
kritériách na vyhodnotenie ponúk by 
verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali 
mať možnosť odkazovať na
charakteristiky životného cyklu, ako 
napríklad konkrétny výrobný proces, a to 
vrátane napríklad jeho sociálnych 
a environmentálnych aspektov, konkrétny 
spôsob poskytovania služieb, funkčné 
alebo výkonnostné požiadavky zamerané 
na minimalizáciu alebo maximalizáciu 
environmentálnych alebo sociálnych 
dôsledkov, alebo konkrétny postup pre 
ďalšiu fázu životného cyklu výrobku alebo 
služby za predpokladu, že súvisia s 
predmetom koncesie. S cieľom lepšie 
integrovať sociálne aspekty do udeľovania 
koncesií, obstarávatelia takisto môžu mať 
možnosť zahrnúť do kritérií na 
vyhodnotenie ponúk charakteristiky 
týkajúce sa pracovných podmienok. Ak 
však verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia použijú ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku, tieto kritéria sa 
môžu vzťahovať len na pracovné 
podmienky osôb, ktoré sa priamo podieľajú 
na danom procese výroby alebo 
poskytovania. Takéto charakteristiky sa 
môžu týkať napríklad ochrany zdravia 
pracovníkov podieľajúcich sa na výrobnom 
procese, rodovej rovnováhy (napr. 
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naďalej obmedzovať na tie charakteristiky, 
ktoré majú bezprostredný vplyv na 
zamestnancov v ich pracovnom prostredí. 
Mali by sa uplatňovať v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb 
a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty z 
iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
dohody alebo dohôd o voľnom obchode, v 
ktorých je Únia zmluvnou stranou. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia by mali mať 
možnosť, aj v prípade používania kritéria 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu a 
skúsenosti zamestnancov určených na 
plnenie danej koncesie, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu plnenia koncesie, a 
tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

rovnakej odmeny, rovnováhy pracovného 
a rodinného života), prístupu k odbornej 
príprave, zapojeniu používateľov 
a konzultácií s nimi, cenovej dostupnosti, 
ľudských práv, etického obchodu alebo 
zvýhodnenia sociálnej integrácie 
znevýhodnených osôb alebo členov 
zraniteľných skupín (ako sú dlhodobo 
nezamestnaní, Rómovia, migranti alebo 
mladí či starší pracovníci) v rámci osôb 
určených na plnenie zákazky vrátane 
prístupnosti pre osoby s postihnutím V 
tomto prípade by sa všetky kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré zahŕňajú tieto 
charakteristiky, mali v každom prípade 
naďalej obmedzovať na tie charakteristiky, 
ktoré majú bezprostredný vplyv na 
zamestnancov v ich pracovnom prostredí. 
Mali by sa uplatňovať v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb 
a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty z 
iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
dohody alebo dohôd o voľnom obchode, v 
ktorých je Únia zmluvnou stranou. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia by mali mať 
možnosť, aj v prípade používania kritéria 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu a 
skúsenosti zamestnancov určených na 
plnenie danej koncesie, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a udržateľnosť
plnenia koncesie, a tým aj na ekonomickú 
hodnotu ponuky. Verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia môžu taktiež začleniť do 
technických špecifikácií alebo kritérií na 
vyhodnotenie ponúk sociálne úvahy, ktoré 
sa týkajú externých sociálnych nákladov 
priamo spojených so životným cyklom, 
ako je vplyv výroby na okolité životné 
prostredie a priľahlé komunity. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia by mali 
v technických špecifikáciách uviesť 
povinnosti, ktoré sa týkajú sociálnych 
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a zamestnaneckých podmienok, 
bezpečnosti a ochrany zdravia na 
pracovisku, sociálneho zabezpečenia 
a pracovných podmienok, ako sú uvedené 
európskych a vnútroštátnych právnych 
predpisoch, podzákonných predpisoch 
alebo administratívnych ustanoveniach, 
rozhodnutiach arbitráže, kolektívnych 
dohodách a zmluvách, ako sa uvádza 
v ustanoveniach medzinárodného 
pracovného práva, ktoré sa uplatňujú 
tam, kde sa práca, služba alebo dodávka 
uskutočňuje; tieto podmienky sa 
uplatňujú aj v cezhraničných situáciách, 
keď pracovníci z jedného členského štátu 
poskytujú služby v inom členskom štáte.  

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) V technických špecifikáciách a 
kritériách na vyhodnotenie ponúk by 
verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali 
mať možnosť odkazovať na konkrétny 
výrobný proces, konkrétny spôsob 
poskytovania služieb alebo konkrétny 
postup pre ďalšiu fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
súvisia s predmetom koncesie. S cieľom 
lepšie integrovať sociálne aspekty do 
udeľovania koncesií, obstarávatelia takisto 
môžu mať možnosť zahrnúť do kritérií na 
vyhodnotenie ponúk charakteristiky 
týkajúce sa pracovných podmienok. Ak 
však verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia použijú ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku, tieto kritéria sa 
môžu vzťahovať len na pracovné 
podmienky osôb, ktoré sa priamo podieľajú 

(29) V technických špecifikáciách a 
kritériách na vyhodnotenie ponúk by 
verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali 
mať možnosť odkazovať na konkrétny 
výrobný proces, konkrétny spôsob 
poskytovania služieb alebo konkrétny 
postup pre ďalšiu fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
súvisia s predmetom koncesie. S cieľom 
lepšie integrovať sociálne aspekty do 
udeľovania koncesií, postupcovia takisto 
môžu mať možnosť zahrnúť do kritérií na 
vyhodnotenie ponúk charakteristiky 
týkajúce sa pracovných podmienok. Ak 
však verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia použijú ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku, tieto kritéria sa 
môžu vzťahovať len na pracovné 
podmienky osôb, ktoré sa priamo podieľajú 
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na danom procese výroby alebo 
poskytovania. Takéto charakteristiky sa 
môžu týkať len ochrany zdravia 
pracovníkov podieľajúcich sa na výrobnom 
procese alebo zvýhodnenia sociálnej 
integrácie znevýhodnených osôb alebo 
členov zraniteľných skupín v rámci osôb 
určených na plnenie zákazky vrátane 
prístupnosti pre osoby s postihnutím V 
tomto prípade by sa všetky kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré zahŕňajú tieto 
charakteristiky, mali v každom prípade 
naďalej obmedzovať na tie charakteristiky, 
ktoré majú bezprostredný vplyv na 
zamestnancov v ich pracovnom prostredí. 
Mali by sa uplatňovať v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb 
a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty z 
iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
dohody alebo dohôd o voľnom obchode, v 
ktorých je Únia zmluvnou stranou. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia by mali mať 
možnosť, aj v prípade používania kritéria 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu a 
skúsenosti zamestnancov určených na 
plnenie danej koncesie, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu plnenia koncesie, a 
tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

na danom procese výroby alebo 
poskytovania. Takéto charakteristiky sa 
môžu týkať len ochrany zdravia 
pracovníkov podieľajúcich sa na výrobnom 
procese a ochrany ich zamestnaneckých 
a pracovných podmienok a dodržiavania 
kolektívnych dohôd voči nim, alebo 
zvýhodnenia sociálnej integrácie 
znevýhodnených osôb alebo členov 
zraniteľných skupín v rámci osôb určených 
na plnenie zákazky vrátane prístupnosti pre 
osoby s postihnutím V tomto prípade by sa 
všetky kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré zahŕňajú tieto charakteristiky, mali v 
každom prípade naďalej obmedzovať na tie 
charakteristiky, ktoré majú bezprostredný 
vplyv na zamestnancov v ich pracovnom 
prostredí. Mali by sa uplatňovať v súlade 
so smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb a tak, aby priamo 
alebo nepriamo nediskriminovali 
hospodárske subjekty z iných členských 
štátov alebo z tretích krajín, ktoré sú 
zmluvnými stranami dohody alebo dohôd o 
voľnom obchode, založených na 
dodržiavaní noriem MOP, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia by mali mať 
možnosť, aj v prípade používania kritéria 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu a 
skúsenosti zamestnancov určených na 
plnenie danej koncesie, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu plnenia koncesie, a 
tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Elektronické informačné a 
komunikačné prostriedky môžu značne 
zjednodušiť uverejňovanie zákaziek a 
zvýšiť efektívnosť a transparentnosť 
procesu udeľovania koncesií.       Mali by 
sa stať bežným prostriedkom komunikácie 
a výmeny informácií v postupoch 
udeľovania koncesií. Používanie 
elektronických prostriedkov vedie takisto 
k úsporám času. Z toho dôvodu by sa 
malo ustanoviť skrátenie minimálnych 
lehôt, ak sa používajú elektronické 
prostriedky, avšak pod podmienkou, že 
budú v súlade s osobitným spôsobom 
prenosu plánovaným na úrovni Únie. 
Elektronické informačné a komunikačné 
prostriedky vrátane primeraných funkcií 
môžu okrem iného umožniť verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom, aby 
predchádzali, odhaľovali a napravovali 
chyby, ktoré vzniknú počas obstarávacích 
postupov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia z rôznych členských štátov 
môžu mať záujem o spoluprácu a 
spoločné udeľovanie verejných koncesií s 
cieľom čo najlepšie využiť potenciál 
vnútorného trhu z hľadiska úspor z 
rozsahu a zdieľania rizík a prínosov, 
najmä pri inovačných projektoch s väčšou 
mierou rizika, než by bolo pre jedného 
verejného obstarávateľa alebo 

vypúšťa sa
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obstarávateľa primerane prijateľné. Preto 
by sa mali stanoviť nové pravidlá pre 
cezhraničné spoločné udeľovanie 
koncesií určujúce rozhodné právo tak, aby 
sa uľahčilo cezhraničné spoločné 
udeľovanie verejných koncesií. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia z rôznych 
členských štátov môžu popritom zriadiť 
spoločné právne subjekty podľa 
vnútroštátneho práva alebo práva Únie. 
Pre takúto formu spoločného udeľovania 
koncesií by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Zákony, iné právne predpisy a 
kolektívne zmluvy tak na vnútroštátnej 
úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie, 
ktoré sú platné v oblasti zamestnaneckých 
podmienok a bezpečnosti pri práci, by sa 
mali uplatňovať počas plnenia koncesie za 
predpokladu, že takéto pravidlá a ich 
uplatňovanie sú v súlade s právom Únie. 
Pre cezhraničné situácie, keď pracovníci z 
jedného členského štátu na účely plnenia 
koncesie poskytujú služby v inom 
členskom štáte, sa v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. 
decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v 
rámci poskytovania služieb stanovujú 
minimálne podmienky, ktoré musí 
hostiteľská krajina spĺňať v súvislosti s 
takýmito vyslanými pracovníkmi.

(32) Zákony, iné právne predpisy a 
kolektívne zmluvy tak na vnútroštátnej 
úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie, 
ktoré sú platné v oblasti zamestnaneckých 
podmienok a bezpečnosti pri práci, by sa 
mali uplatňovať počas plnenia koncesie. 
Pre cezhraničné situácie, keď pracovníci z 
jedného členského štátu na účely plnenia 
koncesie poskytujú služby v inom 
členskom štáte, sa uplatňujú zákony, iné 
právne predpisy a kolektívne zmluvy
hostiteľskej krajiny.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Koncesie by sa nemali udeľovať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Okrem toho by verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia mali mať 
možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov z dôvodu závažného porušenia 
právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorých cieľom je ochrana verejného 
záujmu v súlade so zmluvou, alebo ak 
hospodársky subjekt vykazuje významné 
alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení
predchádzajúcej koncesie alebo koncesií 
podobnej povahy pre toho istého verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa.

(33) Koncesie by sa nemali udeľovať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. Okrem 
toho by postupcovia mali mať možnosť 
vylúčiť záujemcov alebo uchádzačov z 
dôvodu závažného porušenia právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktorých cieľom je 
ochrana verejného záujmu v súlade so 
zmluvou, alebo ak hospodársky subjekt 
vykazuje významné alebo pretrvávajúce 
nedostatky pri plnení predchádzajúcej 
koncesie alebo koncesií podobnej povahy 
pre toho postupcu, alebo ak hospodársky 
subjekt alebo jeho materská spoločnosť 
má sídlo v tretej krajine, ktorá pri 
udeľovaní koncesií uplatňuje reštriktívne 
opatrenia voči hospodárskym subjektom 
so sídlom v Európskej únii, ak tieto 
opatrenia vedú k vážnej a pretrvávajúcej 
diskriminácii hospodárskych subjektov so 
sídlom v Európskej únii.

Or. fr

Odôvodnenie

Uplatnenie zásady reciprocity v kontexte konania o udelení koncesie. Hospodársky subjekt, 
ktorý sa podieľa na konaní o udelenie koncesie v členskom štáte EÚ, možno z tohto konania 
vylúčiť, ak má sídlo v tretej krajine, ktorá uplatňuje opatrenia zamerané na zachovanie 
uzavretosti svojho trhu pred európskymi hospodárskymi subjektmi, pokiaľ ide o udeľovanie 
koncesií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Koncesie by sa nemali udeľovať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Okrem toho by verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia mali mať 
možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov z dôvodu závažného porušenia 
právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorých cieľom je ochrana verejného 
záujmu v súlade so zmluvou, alebo ak 
hospodársky subjekt vykazuje významné 
alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení 
predchádzajúcej koncesie alebo koncesií 
podobnej povahy pre toho istého verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa.

(33) Koncesie by sa nemali udeľovať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov 
Únie, z prania špinavých peňazí alebo 
z neplatenia daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie. Okrem toho by 
postupcovia mali mať možnosť vylúčiť 
záujemcov alebo uchádzačov z dôvodu 
porušovania sociálneho, pracovného 
alebo environmentálneho práva, 
závažného porušenia právnych predpisov 
Únie alebo vnútroštátnych právnych 
predpisov, ktorých cieľom je ochrana 
verejného záujmu v súlade so zmluvou, 
alebo ak hospodársky subjekt vykazuje 
významné alebo pretrvávajúce nedostatky 
pri plnení predchádzajúcej koncesie alebo 
koncesií podobnej povahy pre toho istého 
postupcu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Koncesie by sa nemali udeľovať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 

(33) Koncesie by sa nemali udeľovať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
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sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Okrem toho by verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia mali mať 
možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov z dôvodu závažného porušenia 
právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorých cieľom je ochrana verejného 
záujmu v súlade so zmluvou, alebo ak 
hospodársky subjekt vykazuje významné 
alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení 
predchádzajúcej koncesie alebo koncesií 
podobnej povahy pre toho istého 
verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa.

sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Okrem toho by verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia mali mať 
možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov z dôvodu závažného porušenia 
právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorých cieľom je ochrana verejného 
záujmu v súlade so zmluvou, ak takéto 
porušenie zistil súd, alebo ak hospodársky 
subjekt vykazuje významné alebo 
pretrvávajúce nedostatky pri plnení 
predchádzajúcej koncesie alebo koncesií 
podobnej povahy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Je potrebné objasniť podmienky, za 
ktorých si úprava koncesie počas jej 
plnenia vyžaduje nový postup udeľovania, 
so zreteľom na príslušnú judikatúru 
Súdneho dvora Európskej únie. Nový 
postup udeľovania sa vyžaduje v prípade 
podstatných zmien pôvodnej koncesie 
preukazujúcich úmysel strán opätovne 
prerokovať základné podmienky tejto 
koncesie. Platí to najmä v prípade, ak by 
zmenené a doplnené podmienky mali vplyv 
na výsledok postupu, keby boli súčasťou 
pôvodného postupu. Za podstatnú úpravu 
pôvodnej koncesie by sa zvyčajne nemalo 
považovať výnimočné a dočasné 
predĺženie platnosti koncesie, ktoré slúži 
len na zaistenie kontinuity poskytovania 
služby do doby udelenia novej koncesie.

(34) Je potrebné objasniť podmienky, za 
ktorých si úprava koncesie počas jej 
plnenia vyžaduje nový postup udeľovania, 
so zreteľom na príslušnú judikatúru 
Súdneho dvora Európskej únie. Každú 
koncesiu počas jej platnosti možno 
upraviť prostredníctvom dodatku, ktorý 
podlieha ustanoveniam tejto smernice. 
Nový postup udeľovania sa naopak
vyžaduje v prípade podstatných zmien 
pôvodnej koncesie preukazujúcich úmysel 
strán opätovne prerokovať základné 
podmienky tejto koncesie. Platí to najmä v 
prípade, ak by zmenené a doplnené 
podmienky mali vplyv na výsledok 
postupu, keby boli súčasťou pôvodného 
postupu. Za podstatnú úpravu pôvodnej 
koncesie by sa zvyčajne nemalo považovať 
výnimočné a dočasné predĺženie platnosti 
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koncesie, ktoré slúži len na zaistenie 
kontinuity poskytovania služby do doby 
udelenia novej koncesie.

Or. fr

Odôvodnenie

Ozrejmenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu spravodajcu č. 31, pokiaľ ide o právny 
rámec, v ktorom možno platné koncesie upravovať (dodržiavanie zásad transparentnosti a 
nediskriminácie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Je potrebné objasniť podmienky, za 
ktorých si úprava koncesie počas jej 
plnenia vyžaduje nový postup udeľovania, 
so zreteľom na príslušnú judikatúru 
Súdneho dvora Európskej únie. Nový 
postup udeľovania sa vyžaduje v prípade 
podstatných zmien pôvodnej koncesie 
preukazujúcich úmysel strán opätovne 
prerokovať základné podmienky tejto 
koncesie. Platí to najmä v prípade, ak by 
zmenené a doplnené podmienky mali 
vplyv na výsledok postupu, keby boli 
súčasťou pôvodného postupu. Za 
podstatnú úpravu pôvodnej koncesie by sa 
zvyčajne nemalo považovať výnimočné a 
dočasné predĺženie platnosti koncesie, 
ktoré slúži len na zaistenie kontinuity 
poskytovania služby do doby udelenia 
novej koncesie.

(34) Je potrebné objasniť podmienky, za 
ktorých si úprava koncesie počas jej 
plnenia vyžaduje nový postup udeľovania, 
so zreteľom na príslušnú judikatúru 
Súdneho dvora Európskej únie. Každú 
koncesiu počas jej platnosti možno 
upraviť prostredníctvom dodatku. Nový 
postup udeľovania sa naopak vyžaduje v 
prípade podstatných zmien pôvodnej 
koncesie preukazujúcich úmysel strán 
opätovne prerokovať základné podmienky 
tejto koncesie. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin
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Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Je potrebné objasniť podmienky, za 
ktorých si úprava koncesie počas jej 
plnenia vyžaduje nový postup udeľovania, 
so zreteľom na príslušnú judikatúru 
Súdneho dvora Európskej únie. Nový 
postup udeľovania sa vyžaduje v prípade 
podstatných zmien pôvodnej koncesie 
preukazujúcich úmysel strán opätovne 
prerokovať základné podmienky tejto 
koncesie. Platí to najmä v prípade, ak by 
zmenené a doplnené podmienky mali vplyv 
na výsledok postupu, keby boli súčasťou 
pôvodného postupu. Za podstatnú úpravu 
pôvodnej koncesie by sa zvyčajne nemalo 
považovať výnimočné a dočasné 
predĺženie platnosti koncesie, ktoré slúži 
len na zaistenie kontinuity poskytovania 
služby do doby udelenia novej koncesie.

(34) Je potrebné objasniť podmienky, za 
ktorých si úprava koncesie počas jej 
plnenia vyžaduje nový postup udeľovania, 
so zreteľom na príslušnú judikatúru 
Súdneho dvora Európskej únie. Každú 
koncesiu počas jej platnosti možno 
upraviť prostredníctvom dodatku. Nový 
postup udeľovania sa naopak vyžaduje v 
prípade podstatných zmien pôvodnej 
koncesie preukazujúcich úmysel strán 
opätovne prerokovať základné podmienky 
tejto koncesie. Platí to najmä v prípade, ak 
by zmenené a doplnené podmienky mali 
vplyv na výsledok postupu, keby boli 
súčasťou pôvodného postupu. Za podstatnú 
úpravu pôvodnej koncesie by sa zvyčajne 
nemalo považovať výnimočné a dočasné 
predĺženie platnosti koncesie, ktoré slúži 
len na zaistenie kontinuity poskytovania 
služby do doby udelenia novej koncesie.
Avšak v prípade, že platnosť zmluvy 
skončila, postupca a koncesionár 
neprijmú rozšírenia na účely investícií, 
ktoré nie sú zásadne dôležité pre 
uplatňovanie koncesie a ktoré by sa 
zavádzali výhradne na účely predĺženia jej 
trvania.

Or. fr

Odôvodnenie

Zosúladenie textu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 42.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Odôvodnenie 34a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34a) Keďže koncesie sú často dlhodobé 
zmluvy, na účely určovania ich hodnoty je 
nutné aktualizovať príslušné 
kvantitatívne údaje pri každom 
posudzovaní hodnoty koncesie. Takto 
možno právny prístup uviesť do súladu 
s hospodárskou a finančnou realitou 
koncesie.

Or. fr

Odôvodnenie

Konzistentnosť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia môžu byť konfrontovaní s 
vonkajšími okolnosťami, ktoré nemohli 
predvídať pri udeľovaní koncesie. V 
takomto prípade je potrebná určitá miera 
pružnosti na prispôsobenie koncesie týmto 
okolnostiam bez nového postupu 
udeľovania. Pojem okolnosti, ktoré 
obozretný verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ nemohol predvídať, 
odkazuje na okolnosti, ktoré nebolo 
možné predvídať napriek primerane 
dôkladnej príprave pôvodného udelenia 
verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom so zreteľom na dostupné 
prostriedky, povahu a vlastnosti 
konkrétneho projektu, osvedčené postupy 
v danej oblasti a potrebu zabezpečiť 
zodpovedajúci vzťah medzi prostriedkami 
vynaloženými pri príprave udeľovania a 
jeho predpokladanou hodnotou. Neplatí to 

(35) Postupcovia môžu byť konfrontovaní 
s vonkajšími okolnosťami, ktoré nemohli 
predvídať pri udeľovaní koncesie. V 
takomto prípade je potrebná určitá miera 
pružnosti na prispôsobenie koncesie týmto 
okolnostiam bez nového postupu 
udeľovania. 
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však v prípadoch, keď úprava vedie k 
zmene povahy celkového obstarávania, 
napríklad tým, že nahradí stavebné práce, 
dodanie tovaru alebo služby, ktoré sa 
majú obstarať, niečím iným, alebo 
zásadne zmení druh obstarávania, pretože 
v takejto situácii možno predpokladať 
hypotetický vplyv na výsledok.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) V súlade so zásadami rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti by 
úspešný uchádzač nemal byť nahradený 
iným hospodárskym subjektom bez 
opätovného otvorenia sa koncesie 
hospodárskej súťaži. Úspešný uchádzač 
plniaci koncesiu však môže počas plnenia 
koncesie podliehať určitým štrukturálnym 
zmenám, ako sú čisto vnútorné 
reorganizácie, fúzie a akvizície alebo 
platobná neschopnosť, alebo byť 
nahradený na základe zmluvného 
ustanovenia, ktoré je známe všetkým 
uchádzačom a je v súlade so zásadami 
rovnakého zaobchádzania alebo 
transparentnosti. Takéto štrukturálne 
zmeny by si nemali automaticky
vyžadovať nové postupy udeľovania pre 
všetky koncesie vykonávané týmto 
podnikom.

(36) V súlade so zásadami rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti by 
úspešný uchádzač nemal byť nahradený 
iným hospodárskym subjektom bez 
opätovného otvorenia sa koncesie 
hospodárskej súťaži. Úspešný uchádzač 
plniaci koncesiu však môže počas plnenia 
koncesie podliehať určitým štrukturálnym 
zmenám, ako sú čisto vnútorné 
reorganizácie, fúzie a akvizície alebo 
platobná neschopnosť, alebo byť 
nahradený na základe zmluvného 
ustanovenia, ktoré je známe všetkým 
uchádzačom a je v súlade so zásadami 
rovnakého zaobchádzania alebo 
transparentnosti. Takéto štrukturálne 
zmeny by si nemali vyžadovať nové 
postupy udeľovania pre všetky koncesie 
vykonávané týmto podnikom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Françoise Castex
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Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) V súlade so zásadami rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti by 
úspešný uchádzač nemal byť nahradený 
iným hospodárskym subjektom bez 
opätovného otvorenia sa koncesie 
hospodárskej súťaži. Úspešný uchádzač 
plniaci koncesiu však môže počas plnenia 
koncesie podliehať určitým štrukturálnym 
zmenám, ako sú čisto vnútorné 
reorganizácie, fúzie a akvizície alebo 
platobná neschopnosť, alebo byť 
nahradený na základe zmluvného 
ustanovenia, ktoré je známe všetkým 
uchádzačom a je v súlade so zásadami 
rovnakého zaobchádzania alebo 
transparentnosti. Takéto štrukturálne 
zmeny by si nemali automaticky 
vyžadovať nové postupy udeľovania pre 
všetky koncesie vykonávané týmto 
podnikom.

(36) V súlade so zásadami rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti by 
úspešný uchádzač nemal byť nahradený 
iným hospodárskym subjektom bez 
opätovného otvorenia sa koncesie 
hospodárskej súťaži. Úspešný uchádzač 
plniaci koncesiu však môže počas plnenia 
koncesie podliehať určitým štrukturálnym 
zmenám, alebo byť nahradený na základe 
zmluvného ustanovenia, ktoré je známe 
všetkým uchádzačom a je v súlade so 
zásadami rovnakého zaobchádzania alebo 
transparentnosti. Takéto štrukturálne 
zmeny by si nemali automaticky 
vyžadovať nové postupy udeľovania pre 
všetky koncesie vykonávané týmto 
podnikom.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Lara Comi

Návrh smernice
Odôvodnenie 37a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37a) V súlade s judikatúrou Súdneho 
dvora Európskej únie by sa táto smernica 
mala uplatňovať na koncesie udelené po 
tom, ako nadobudne účinnosť.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu 
technickému a hospodárskemu vývoju by 
na Komisiu mala byť delegovaná 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy so zreteľom na celý rad 
nepodstatných prvkov tejto smernice. 
Technické detaily a charakteristiky 
zariadení pre elektronický príjem by mali 
byť v skutočnosti v súlade s 
technologickým vývojom a 
administratívnymi potrebami; takisto je 
nevyhnutné oprávniť Komisiu, aby prijala 
záväzné technické normy pre elektronickú 
komunikáciu s cieľom zaistiť 
interoperabilitu technických formátov, 
postupov a prenosu správ v postupoch 
udeľovania koncesií vykonávaných 
elektronickými prostriedkami komunikácie 
so zreteľom na technologický vývoj a 
administratívne potreby. Okrem toho by sa 
mal zoznam legislatívnych aktov Únie, 
ktorým sa stanovujú spoločné metodiky na 
výpočet nákladov na životný cyklus, 
urýchlene prispôsobiť v záujme začlenenia 
opatrení prijatých na odvetvovom základe. 
Na splnenie týchto potrieb by Komisia 
mala byť oprávnená aktualizovať zoznam 
legislatívnych aktov vrátane metodík na 
výpočet nákladov na životný cyklus.

(38) S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu 
technickému a hospodárskemu vývoju by 
na Komisiu mala byť delegovaná 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy so zreteľom na celý rad 
nepodstatných prvkov tejto smernice. 
Technické detaily a charakteristiky 
zariadení pre elektronický príjem by mali 
byť v skutočnosti v súlade s 
technologickým vývojom a 
administratívnymi potrebami; takisto je 
nevyhnutné oprávniť Komisiu, aby prijala 
záväzné technické normy pre elektronickú 
komunikáciu, ako napríklad predkladanie 
trojrozmerných digitálnych zobrazení 
v prípade uchádzania sa o koncesiu 
v oblasti prác, s cieľom zaistiť 
interoperabilitu technických formátov, 
postupov a prenosu správ v postupoch 
udeľovania koncesií vykonávaných 
elektronickými prostriedkami komunikácie 
so zreteľom na technologický vývoj a 
administratívne potreby. Okrem toho by sa 
mal zoznam legislatívnych aktov Únie, 
ktorým sa stanovujú spoločné metodiky na 
výpočet nákladov na životný cyklus, 
urýchlene prispôsobiť v záujme začlenenia 
opatrení prijatých na odvetvovom základe. 
Na splnenie týchto potrieb by Komisia 
mala byť oprávnená aktualizovať zoznam 
legislatívnych aktov vrátane metodík na 
výpočet nákladov na životný cyklus.

Or. en

Odôvodnenie

Digitálne trojrozmerné zobrazenia sú zásadne dôležité nástroje umožňujúce verejným 
obstarávateľom zlepšovať rozhodovanie prostredníctvom prípravy, realizácie a prevádzky 
koncesií na verejné práce. Niekoľko členských štátov už v súčasnosti vyžaduje, aby uchádzači 
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predložili interoperabilné trojrozmerné digitálne zobrazenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zabezpečiť primeranú 
súdnu ochranu záujemcom a uchádzačom 
počas postupov udeľovania koncesií, ako
aj urobiť účinným vymáhanie pravidiel 
tejto smernice a zásad zmluvy, smernica 
Rady 89/665/EHS o koordinácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení týkajúcich sa uplatňovania 
postupov preskúmavania v rámci 
verejného obstarávania tovarov a prác a 
smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa 
koordinujú zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia o uplatňovaní právnych 
predpisov Spoločenstva o postupoch 
verejného obstarávania subjektov 
pôsobiacich vo vodnom, energetickom, 
dopravnom a telekomunikačnom sektore 
by sa mali takisto uplatňovať na koncesie 
na služby a na koncesie na stavebné práce 
udelené verejnými obstarávateľmi a 
obstarávateľmi. Smernice 89/665/EHS a 
92/13/EHS by sa preto mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a 
doplniť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zabezpečiť primeranú 
súdnu ochranu záujemcom a uchádzačom 
počas postupov udeľovania koncesií, ako 
aj urobiť účinným vymáhanie pravidiel 
tejto smernice a zásad zmluvy, smernica 
Rady 89/665/EHS o koordinácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení týkajúcich sa uplatňovania 
postupov preskúmavania v rámci 
verejného obstarávania tovarov a prác a 
smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa 
koordinujú zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia o uplatňovaní právnych 
predpisov Spoločenstva o postupoch 
verejného obstarávania subjektov 
pôsobiacich vo vodnom, energetickom, 
dopravnom a telekomunikačnom sektore 
by sa mali takisto uplatňovať na koncesie 
na služby a na koncesie na stavebné práce 
udelené verejnými obstarávateľmi a 
obstarávateľmi. Smernice 89/665/EHS a 
92/13/EHS by sa preto mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a 
doplniť.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Uplatňovanie smerníc o opravných prostriedkoch 89/665/EHS a 92/13/ES by nebolo 
primerané pre také zložité zmluvy, ako sú koncesie. Usmernenia pre členské štáty by mali 
vychádzať z judikatúry Súdneho dvora, ktorý vo svojom rozhodnutí vo veci C-324/98 určil 
členským štátom povinnosť, aby umožňovali iba preskúmavanie nestrannosti obstarávacieho 
konania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Werner Kuhn

Návrh smernice
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zabezpečiť primeranú 
súdnu ochranu záujemcom a uchádzačom 
počas postupov udeľovania koncesií, ako 
aj urobiť účinným vymáhanie pravidiel 
tejto smernice a zásad zmluvy, smernica 
Rady 89/665/EHS o koordinácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení týkajúcich sa uplatňovania 
postupov preskúmavania v rámci 
verejného obstarávania tovarov a prác a 
smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa 
koordinujú zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia o uplatňovaní právnych 
predpisov Spoločenstva o postupoch 
verejného obstarávania subjektov 
pôsobiacich vo vodnom, energetickom, 
dopravnom a telekomunikačnom sektore 
by sa mali takisto uplatňovať na koncesie 
na služby a na koncesie na stavebné práce 
udelené verejnými obstarávateľmi a 
obstarávateľmi. Smernice 89/665/EHS a 
92/13/EHS by sa preto mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a 
doplniť.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) V právnych predpisoch Únie o 
verejnom obstarávaní sa od členských 
štátov vyžaduje, aby dôsledne a 
systematicky monitorovali uplatňovanie a 
fungovanie týchto pravidiel s cieľom 
zaistiť efektívne a jednotné uplatňovanie 
právnych predpisov Únie. Preto ak 
členské štáty určia jeden vnútroštátny 

vypúšťa sa



AM\916800SK.doc 119/174 PE496.581v03-00

SK

orgán zodpovedný za monitorovanie, 
vykonávanie a kontrolu verejného 
obstarávania, tento orgán môže mať 
rovnakú zodpovednosť vo vzťahu ku 
koncesiám. Jeden orgán s prierezovými 
úlohami by mal zabezpečiť prehľad 
hlavných problémov vykonávania a 
navrhnúť vhodné opatrenia na nápravu 
štrukturálnejších problémov. Tento orgán 
môže takisto poskytnúť okamžitú spätnú 
väzbu k fungovaniu politiky a možným 
slabým stránkam vnútroštátnych 
právnych predpisov a postupov, čo 
prispeje k rýchlemu nájdeniu riešení a 
zlepšeniu postupov udeľovania koncesií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Françoise Castex

Návrh smernice
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44a) Táto smernica nemá vplyv na 
právomoc členských štátov udeľovať, 
vymedzovať a organizovať poskytovanie 
úloh vo verejnom záujme v súlade 
s protokolom č. 29 pripojeným k zmluvám 
o systéme verejnoprávneho vysielania 
v členských štátoch.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá 
obstarávacích postupov vykonávaných 
verejnými obstarávateľmi a 
obstarávateľmi, pokiaľ ide o koncesie, 
ktorých hodnota podľa odhadu nie je nižšia 
ako prahové hodnoty stanovené v článku 5.

1. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá 
obstarávacích postupov vykonávaných 
verejnými obstarávateľmi a 
obstarávateľmi, pokiaľ ide o koncesie, 
ktorých hodnota podľa odhadu nie je nižšia 
ako prahové hodnoty stanovené v článku 5, 
a to jedným z týchto subjektov:

2. Táto smernica sa vzťahuje na 
nadobudnutie stavebných prác alebo 
služieb vrátane dodania tovaru 
súvisiaceho s predmetom koncesie od 
hospodárskych subjektov vybraných buď:

a) verejnými obstarávateľmi bez ohľadu 
na to, či dané stavebné práce alebo služby 
vrátane súvisiaceho dodania tovaru slúžia 
alebo neslúžia na verejný účel;

a) verejnými obstarávateľmi;

b) obstarávateľmi za predpokladu, že 
stavebné práce alebo služby vrátane 
súvisiaceho dodania tovaru slúžia na 
vykonávanie jednej z činností uvedených 
v prílohe III.

b) obstarávateľmi za predpokladu, že 
stavebné práce alebo služby slúžia na 
vykonávanie jednej z činností uvedených 
v prílohe III.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Liisa Jaakonsaari

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Táto smernica uznáva zásadu 
nezávislej správy verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov v súlade 
so zmluvami. Verejní obstarávatelia a 
obstarávatelia môžu slobodne rozhodovať 
o tom, ako čo najlepšie poskytovať, 
organizovať a riadiť výkon práce 
a poskytovanie služieb, za ktoré nesú 
zodpovednosť, podľa právneho režimu a 
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za podmienok, ktoré pokladajú za 
najúčinnejší spôsob zaistenia vysokého 
stupňa kvality, bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, rovnakého zaobchádzania 
a presadzovania všeobecného prístupu 
a práv používateľov v službách vo 
verejnom záujme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Táto smernica nemá vplyv na právo 
orgánov verejnej správy na všetkých 
úrovniach rozhodnúť, či, ako a v akom 
rozsahu chcú vykonávať verejné funkcie 
sami. Orgány verejnej správy môžu 
vykonávať úlohy vo verejnom záujme 
s využitím vlastných zdrojov, bez 
povinnosti využívať externé hospodárske 
subjekty. Môžu ich vykonávať 
v spolupráci s inými orgánmi verejnej 
správy.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Liisa Jaakonsaari

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Podrobnosti o koncesiách, a to aj 
pokiaľ ide o presun prevádzkového rizika 
a prípadné platby postupcov 
hospodárskemu subjektu, sa zverejňujú 
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a podrobujú kontrole.
Akékoľvek následné úpravy zmluvy sa 
taktiež zverejňujú.
Členské štáty zabezpečujú zverejňovanie
pravidelného posúdenia plnenia koncesií.
Členské štáty zabezpečujú, aby sa na 
koncesie v oblasti služieb vo verejnom 
záujme uplatňovali rovnaké požiadavky 
v oblasti transparentnosti a verejnej 
kontroly ako na verejne poskytované 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Herbert Dorfmann

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) verejnými obstarávateľmi bez ohľadu 
na to, či dané stavebné práce alebo služby 
vrátane súvisiaceho dodania tovaru slúžia 
alebo neslúžia na verejný účel;

a) verejnými obstarávateľmi;

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z predpokladu, že vzhľadom na štruktúru 
koncesnej zmluvy, ktorou sa prevádzkové riziko spojené s prácami alebo službou presúva na 
koncesionára, je veľmi nepravdepodobné, že by verejní obstarávatelia uzatvárali koncesné 
zmluvy v oblasti prác, služieb alebo dodávok, ktoré priamo alebo nepriamo nemajú slúžiť na
verejný účel (alebo slúžiť všeobecnému záujmu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Werner Kuhn

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica sa neuplatňuje 
v prípade, že verejný obstarávateľ plní 
svoje úlohy vo verejnom záujme s využitím 
vlastných zdrojov alebo v spolupráci 
s inými verejnými obstarávateľmi.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica nemá vplyv na 
podmienky pracovného pomeru, vrátane 
environmentálnych, zdravotných 
a bezpečnostných, sociálnych 
a pracovných právnych predpisov, 
pravidiel a noriem vymedzených Úniou 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a kolektívnymi dohodami, ktoré sa 
uplatňujú tam, kde sa poskytovanie prác, 
služieb a dodávok uskutočňuje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica vytvára pravidlá pre 
udeľovanie koncesií. Preto sa na koncesie 
v zmysle tejto smernice neuplatňuje 
smernica o verejnom obstarávaní ani 
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smernica o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi pôsobiacimi v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Uplatňovanie tejto smernice podlieha 
článkom 36, 51, 52, 62 a 346 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je súčasťou balíčka zameraného na zaistenie toho, aby 
nedochádzalo k presahom medzi touto smernicou a smernicou o koordinácii postupov pre 
zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby 
verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti 
(2009/81/ES), ako aj príslušnými článkami zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Na postupy uplatňované verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, ako 
sú uvedení v článku 1 ods. 1, pri 
udeľovaní koncesií sa uplatňujú výhradne 
podmienky uvedené v tejto smernici. 
Ustanovenia smernice o verejnom 
obstarávaní a smernice o obstarávaní 
vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v 
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odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb sa 
na koncesie uvedené v odseku 1 
neuplatňujú ani obdobne.

Or. de

Odôvodnenie

Smernica o udeľovaní koncesií by mala obsahovať úplné pravidlá. Nemalo by sa uplatňovať 
nič odvodené zo smerníc o verejnom obstarávaní a o obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica sa neuplatňuje 
v prípade, že verejný obstarávateľ plní 
svoje úlohy vo verejnom záujme s využitím 
vlastných zdrojov alebo v spolupráci 
s inými verejnými obstarávateľmi.

Or. de

Odôvodnenie

Formulácia je prevzatá z judikatúry Súdneho dvora vo veciach C-324/07 (Coditel Brabant, 
odseky 48 a 49) a C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, odsek 45).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica nemá vplyv na právo 
orgánov verejnej správy na akejkoľvek 
úrovni rozhodnúť, či budú práce alebo 
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služby vo verejnom záujme uskutočňovať 
sami, pomocou vlastných interných 
zdrojov, bez povinnosti udeľovať koncesie 
externým hospodárskym subjektom. Tieto 
úlohy možno uskutočňovať v spolupráci 
s inými verejnými obstarávateľmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica sa neuplatňuje na akty 
alebo zmluvy, prostredníctvom ktorých 
štát, verejný orgán alebo subjekt udeľuje 
hospodárskemu subjektu právo využívať 
určité verejné oblasti alebo zdroje, ak štát,
verejný orgán alebo subjekt určí:
a) všeobecné podmienky uskutočňovania 
hospodárskej činnosti bez toho, aby sa stal 
príjemcom konkrétnych prác alebo služieb 
poskytovaných hospodárskym subjektom, 
alebo
b) podmienky využívania určitých 
verejných oblastí alebo zdrojov, ako sú 
zmluvy o prenájme pozemku. Na tento 
účel nie je podstatné, že pri využívaní 
verejných pozemkov alebo oblastí možno 
uskutočňovať práce na zlepšenie týchto 
verejných pozemkov alebo oblastí alebo 
na ich pokrytie infraštruktúrou, ak si
hospodárska činnosť uskutočňovaná 
hospodárskym subjektom zachová 
prevažujúcu povahu uskutočňovania 
týchto prác.

Or. en
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Odôvodnenie

Odôvodnenie 6 navrhovanej smernice vylučuje z jej rozsahu pôsobnosti tie zmluvy medzi 
štátom alebo orgánmi verejnej správy a podnikmi, ktoré podnikom len umožňujú 
uskutočňovať hospodársku činnosť za určitých regulovaných podmienok alebo im umožňujú 
využívať verejné pozemky alebo oblasti. To je typické v mnohých európskych prístavoch, kde 
štát vlastní pozemky a infraštruktúru, ktoré využívajú prevádzkovatelia prístavu, aj v prípade 
verejných námorných koncesií na účely cestovného ruchu a rekreácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 393
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica sa uplatňuje na 
koncesie udelené po tom, čo nadobudne 
účinnosť.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 394
Evelyne Gebhardt

Návrh smernice
Článok 1 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Táto smernica nemá vplyv na: 
a) pracovné právo, to znamená na 
akékoľvek právne alebo zmluvné 
ustanovenia o podmienkach 
zamestnávania, pracovných podmienkach 
vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci a vzťahoch medzi zamestnávateľmi 
a pracovníkmi, ktoré členské štáty 
uplatňujú v súlade s vnútroštátnym 
právom, ktoré je v súlade s právom 
Spoločenstva. Táto smernica rovnako 
nemá vplyv na právne predpisy členských 
štátov o sociálnom zabezpečení;
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b) uplatňovanie základných práv 
uznávaných v členských štátoch 
a právnymi predpismi Spoločenstva. 
Taktiež nemá vplyv na právo vyjednávať, 
uzatvárať a vynucovať kolektívne dohody 
a právo na štrajk v súlade s vnútroštátnym 
právom a postupmi, ktoré rešpektujú 
právo Spoločenstva;
c) slobodu členských štátov vymedziť v 
súlade s právom Únie, čo považujú za 
služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, ako by tieto služby mali byť v 
súlade s pravidlami štátnej pomoci 
organizované a financované a aké 
konkrétne povinnosti by sa na ne mali 
vzťahovať. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 395
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Táto smernica sa neuplatňuje na 
služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, ako ich vymedzujú členské štáty, 
ani na ne nemá nepriamy vplyv. 
Ustanovenia tejto smernice v každom 
prípade zachovávajú úlohu služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu, 
najmä v oblasti presadzovania sociálnej 
a územnej súdržnosti.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 14 ZFEÚ a protokolom č. 26 k nej je zásadne dôležité v plnej miere 
zachovať úlohy všeobecného záujmu, a to vrátane právneho štatútu poskytovateľov (verejní 
alebo súkromní), ich financovania, ich povinností a ich organizácie. Služby všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu by mali byť z pôsobnosti tejto smernice úplne vyňaté a nemala by sa 
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ich nijako týkať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 396
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Zásada nezávislej správy orgánov verejnej 

správy
Táto smernica uznáva zásadu nezávislej 
správy verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov v súlade so zmluvami. 
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
môžu slobodne rozhodovať o tom, ako čo 
najlepšie poskytovať, organizovať 
a riadiť výkon práce a poskytovanie 
služieb, za ktoré nesú zodpovednosť, 
podľa právneho režimu a za podmienok, 
ktoré pokladajú za najúčinnejší spôsob na 
zaistenie vysokého stupňa kvality, 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti, 
rovnakého zaobchádzania 
a presadzovania všeobecného prístupu 
a práv používateľov v službách vo 
verejnom záujme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 397
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Zásada nezávislej správy orgánov verejnej 

správy
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Táto smernica uznáva zásadu nezávislej 
správy verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov v súlade so zásadou 
subsidiarity zahrnutou do práva Únie a s 
platnými vnútroštátnymi predpismi. Môžu 
slobodne rozhodovať o spôsobe správy, 
ktorú chcú vybrať na uskutočňovanie 
prác alebo poskytovanie služieb, alebo 
o tom, či zabezpečia uskutočňovanie prác 
alebo poskytovanie služieb v zmysle tejto 
smernice priamo alebo prostredníctvom 
externých poskytovateľov, a to v súlade 
s právnou úpravou v príslušných 
členských štátoch. 

Or. de

Odôvodnenie

Na zdôraznenie toho, že táto smernica nezasahuje do zásady administratívnej slobody 
orgánov verejnej správy a neurčuje členským štátom ani ich orgánom žiadne pravidlá 
v oblasti toho, či by mal službu poskytovať štát alebo externí poskytovatelia. Táto zásada sa 
osobitne uplatňuje na citlivé oblasti, ktoré sa týkajú poskytovania služieb všeobecného záujmu 
alebo všeobecného hospodárskeho záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 398
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Zásada nezávislej správy orgánov verejnej 

správy
1. Táto smernica uznáva zásadu nezávislej 
správy verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov v súlade so zmluvami EÚ. 
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
môžu slobodne rozhodovať o tom, ako čo 
najlepšie poskytovať, organizovať 
a riadiť výkon práce a poskytovanie 
služieb, za ktoré nesú zodpovednosť, 
podľa právneho režimu a za podmienok, 
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ktoré pokladajú za najúčinnejší spôsob 
zaistenia vysokého stupňa kvality, 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti, 
rovnakého zaobchádzania 
a presadzovania všeobecného prístupu 
a práv používateľov v službách vo 
verejnom záujme.
2. Táto smernica nemá vplyv na slobodu 
členských štátov vymedziť v súlade s 
právom Únie, čo považujú za služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu, ako 
by tieto služby mali byť v súlade s 
pravidlami štátnej pomoci organizované a 
financované a aké konkrétne povinnosti 
by sa na ne mali vzťahovať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 399
Françoise Castex

Návrh smernice
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Zásada nezávislej správy orgánov verejnej 

správy
Táto smernica uznáva zásadu nezávislej 
správy verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov v súlade s platnými 
vnútroštátnymi predpismi. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia môžu 
slobodne rozhodovať o spôsobe konania, 
ktorý považujú za najvhodnejší pre 
realizáciu prác a poskytovanie služieb, za 
ktoré nesú zodpovednosť, podľa právneho 
režimu a za procesných podmienok, ktoré 
pokladajú za najúčinnejšie.
Podľa článku 14 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a protokolu č. 26 k tejto 
zmluve nie je cieľom ani dôsledkom tejto 
smernice určenie osobitnej právnej formy 
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pre príslušné orgány verejnej správy.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 400
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1b
Zásady transparentnosti orgánov verejnej 

správy
Podrobnosti o koncesiách, a to aj pokiaľ 
ide o presun prevádzkového rizika 
a prípadné platby postupcu
hospodárskemu subjektu, sa zverejňujú 
a podrobujú kontrole.
Akékoľvek následné úpravy zmluvy sa 
taktiež zverejňujú.
Členské štáty zabezpečujú zverejňovanie 
pravidelného posúdenia plnenia koncesií.
Členské štáty zabezpečujú, aby sa na 
koncesie v oblasti služieb vo verejnom 
záujme uplatňovali rovnaké požiadavky 
v oblasti transparentnosti a verejnej 
kontroly ako na verejne poskytované 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 401
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 1b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1b
Zásady transparentnosti orgánov verejnej 

správy
Podrobnosti o koncesiách, a to aj pokiaľ 
ide o presun prevádzkového rizika 
a prípadné platby postupcu 
hospodárskemu subjektu, sa zverejňujú 
a podrobujú kontrole. 
Akékoľvek následné úpravy zmluvy sa 
taktiež zverejňujú.
Členské štáty zabezpečujú zverejňovanie 
pravidelného posúdenia plnenia koncesií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 402
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „verejná koncesia na stavebné práce“ je 
zmluva s peňažným plnením uzatvorená 
písomne medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi, 
ktorej predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác, pričom protiplnením za 
stavebné práce, ktoré sa majú vykonať, je 
buď len právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

(2) „koncesia na práce“ je písomne 
uzatvorená zmluva s peňažným plnením, 
prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
poverujú uskutočnením prác jeden alebo 
viaceré hospodárske subjekty, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 403
Philippe Juvin
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „verejná koncesia na stavebné práce“ je 
zmluva s peňažným plnením uzatvorená 
písomne medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi, 
ktorej predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác, pričom protiplnením za 
stavebné práce, ktoré sa majú vykonať, je 
buď len právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

(2) a) „koncesia na práce“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená písomne, 
ktorou jeden alebo viacero verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov 
poverujú vykonaním prác jeden alebo 
viacero hospodárskych subjektov, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

b) „koncesia na služby“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená 
písomne, ktorou jeden alebo viacero 
verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov poverujú správou služieb
jeden alebo viacero hospodárskych
subjektov, pričom protiplnením za toto 
poverenie je buď len právo na využívanie 
služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, alebo 
toto právo spojené s peňažným plnením. 
Právo na využívanie diela alebo služieb 
uvedené v písmenách a) a b) tohto bodu 
zahŕňa prenos významného 
hospodárskeho rizika na koncesionára 
spojeného s využívaním týchto diel alebo 
služieb vymedzeného ako riziko vystavenia 
sa nebezpečenstvu trhu. Tým sa rozumie, 
že koncesionár preberá významné 
prevádzkové riziko, keď za bežných 
prevádzkových podmienok nie je zaručená 
amortizácia jeho investícií alebo 
nákladov, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diel alebo poskytovaní 
služieb, ktoré sú predmetom koncesie.

Or. fr

Odôvodnenie

Ozrejmenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu spravodajcu č. 44: koncesie na práce 
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a koncesie na služby nutne neznamenajú existenciu zodpovednosti na strane pôvodného 
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (napr. výstavba a správa parkoviska). 
Ozrejmenie toho, že „právo na využívanie diel alebo služieb“ sa vzťahuje na koncesie na 
práce aj koncesie na služby, nie len na koncesie na služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 404
Liisa Jaakonsaari

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „verejná koncesia na stavebné práce“ je 
zmluva s peňažným plnením uzatvorená 
písomne medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi, 
ktorej predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác, pričom protiplnením za 
stavebné práce, ktoré sa majú vykonať, je 
buď len právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

(2) a) „koncesia na práce“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená písomne, 
ktorou jeden alebo viacero verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov 
poverujú vykonaním prác jeden alebo 
viacero hospodárskych subjektov, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

b) „koncesia na služby“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená 
písomne, ktorou jeden alebo viacero 
verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov poverujú správou služby, 
za ktorú zodpovedajú, jeden alebo viacero 
hospodárskych subjektov, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie služby, ktorá je
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením. 
Právo na využívanie diela alebo služieb 
zahŕňa prenos významného 
hospodárskeho rizika na koncesionára 
spojeného s využívaním týchto diel alebo 
služieb vymedzeného ako riziko vystavenia 
sa nebezpečenstvu trhu a zahŕňajúceho 
riziko v oblasti dopytu aj riziko v oblasti 
dostupnosti. Tým sa rozumie, že 
koncesionár preberá významné 
prevádzkové riziko, keď za bežných 
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prevádzkových podmienok nie je zaručená 
amortizácia jeho investícií alebo 
nákladov, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diel alebo poskytovaní 
služieb, ktoré sú predmetom koncesie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 405
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „verejná koncesia na stavebné práce“ je 
zmluva s peňažným plnením uzatvorená 
písomne medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi, 
ktorej predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác, pričom protiplnením za 
stavebné práce, ktoré sa majú vykonať, je 
buď len právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

(2) a) „koncesia na práce“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená písomne, 
ktorou jeden alebo viacero verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov 
poverujú vykonaním prác, za ktoré 
zodpovedajú, jeden alebo viacero 
hospodárskych subjektov, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením;

Or. fr

Odôvodnenie

Text prispôsobený kontextu koncesií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 406
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „koncesia na služby“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená 
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písomne, ktorou jeden alebo viacero 
verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov poverujú správou služby, 
za ktorú zodpovedajú, jeden alebo viacero 
hospodárskych subjektov, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie služby, ktorá je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením. 
Právo na využívanie diela alebo služieb 
zahŕňa prenos významnej časti
hospodárskeho rizika na koncesionára 
spojeného s využívaním týchto diel alebo 
služieb vymedzeného ako riziko vystavenia 
sa nebezpečenstvu trhu, bez ohľadu na to, 
či je toto riziko spojené s ponukou alebo 
dopytom. Tým sa rozumie, že koncesionár 
preberá významné prevádzkové riziko, 
keď za bežných prevádzkových 
podmienok nie je zaručená amortizácia 
jeho investícií alebo nákladov, ktoré 
vynaložil pri prevádzkovaní diel alebo 
poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom 
koncesie.

Or. fr

Odôvodnenie

Formulačný pozmeňujúci a doplňujúci návrh a zavedenie pojmu prenos „významnej časti“ 
rizika, ktorý je všeobecne zrozumiteľnejší než pojem „významné riziko“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 407
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) a) „koncesia na práce“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená 
písomne, ktorou jeden alebo viacero 
verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov poverujú vykonaním prác 
jeden alebo viacero hospodárskych 
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subjektov, pričom protiplnením za toto 
poverenie je buď len právo na využívanie 
diela, ktoré je predmetom zmluvy, alebo 
toto právo spojené s peňažným plnením.
b) „koncesia na služby“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená 
písomne, ktorou jeden alebo viacero 
verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov poverujú správou služby, 
za ktorú zodpovedajú, jeden alebo viacero 
hospodárskych subjektov, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie služby, ktorá je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením. 
Právo na využívanie diela alebo služieb 
zahŕňa prenos významného 
hospodárskeho rizika na koncesionára 
spojeného s využívaním týchto diel alebo 
služieb vymedzeného ako riziko vystavenia 
sa nebezpečenstvu trhu a zahŕňajúceho 
riziko v oblasti dopytu aj riziko v oblasti 
dostupnosti. Tým sa rozumie, že 
koncesionár preberá významné 
prevádzkové riziko, keď za bežných 
prevádzkových podmienok nie je zaručená 
amortizácia jeho investícií alebo 
nákladov, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diel alebo poskytovaní 
služieb, ktoré sú predmetom koncesie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 408
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) „koncesia na služby“ je zmluva 
s peňažným záujmom uzatvorená 
písomne, ktorou jeden alebo viacero 
verejných obstarávateľov alebo 
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obstarávateľov poverujú správou služby, 
za ktorú zodpovedajú, jeden alebo viacero 
hospodárskych subjektov, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie služby, ktorá je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením. 
Právo na využívanie diela alebo služieb 
zahŕňa prenos významného 
hospodárskeho rizika na koncesionára 
spojeného s využívaním týchto diel alebo 
služieb vymedzeného ako riziko vystavenia 
sa nebezpečenstvu trhu a zahŕňajúceho 
riziko v oblasti dopytu aj riziko v oblasti 
dostupnosti. Tým sa rozumie, že 
koncesionár preberá významné 
prevádzkové riziko, keď za bežných 
prevádzkových podmienok nie je zaručená 
amortizácia jeho investícií alebo 
nákladov, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diel alebo poskytovaní 
služieb, ktoré sú predmetom koncesie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 409
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) „koncesia na stavebné práce“ je 
zmluva s peňažným plnením uzatvorená 
písomne medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými obstarávateľmi, ktorej 
predmetom je uskutočnenie stavebných 
prác, pričom protiplnením za stavebné 
práce, ktoré sa majú vykonať, je buď len 
právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

vypúšťa sa



PE496.581v03-00 140/174 AM\916800SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 410
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) „koncesia na stavebné práce“ je 
zmluva s peňažným plnením uzatvorená 
písomne medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými obstarávateľmi, ktorej 
predmetom je uskutočnenie stavebných 
prác, pričom protiplnením za stavebné 
práce, ktoré sa majú vykonať, je buď len 
právo na využívanie diela, ktoré je 
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 411
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „uskutočnenie stavebných prác“ je 
uskutočnenie alebo navrhnutie a 
uskutočnenie stavebných prác spojených s 
jednou z činností uvedených v prílohe I 
alebo diela, alebo realizácia diela, a to 
akýmkoľvek spôsobom podľa 
požiadaviek, ktoré vymedzil verejný 
obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv 
na druh alebo návrh diela.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 412
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „uskutočnenie stavebných prác“ je 
uskutočnenie alebo navrhnutie a 
uskutočnenie stavebných prác spojených s 
jednou z činností uvedených v prílohe I 
alebo diela, alebo realizácia diela, a to 
akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, 
ktoré vymedzil verejný obstarávateľ, ktorý 
má rozhodujúci vplyv na druh alebo návrh 
diela.

(5) „uskutočnenie stavebných prác“ je 
uskutočnenie alebo navrhnutie a 
uskutočnenie stavebných prác spojených s 
jednou z činností uvedených v prílohe I 
alebo diela, alebo realizácia diela, a to 
akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, 
ktoré vymedzil postupca, ktorý má 
rozhodujúci vplyv na druh alebo návrh 
diela. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 413
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným plnením uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb iných než tie, ktoré 
sú uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na 
využívanie služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 414
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným plnením uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb iných než tie, ktoré 
sú uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na 
využívanie služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením.

(7) „koncesia na služby“ je písomne
uzatvorená zmluva s peňažným plnením, 
prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
poverujú správou služby, za ktorú
zodpovedajú, jeden alebo viaceré 
hospodárske subjekty, pričom 
protiplnením za toto poverenie je buď len 
právo na využívanie služby, ktorá je
predmetom zmluvy, alebo toto právo 
spojené s peňažným plnením. Naopak, 
niektoré akty štátu, napríklad povolenia 
alebo licencie, pomocou ktorých štát alebo 
orgán verejnej správy stanoví podmienky 
vykonávania hospodárskej činnosti, 
pričom ich predmetom je nárok na 
poskytovanie sociálnych služieb a/alebo 
právo uzatvárať dohody, ktorými 
postupca udeľuje hospodárskemu 
subjektu právo využívať určité verejné 
oblasti alebo zdroje, alebo poskytuje právo 
prechodu, by sa nemali považovať za 
koncesie, ak určujú len všeobecné 
podmienky ich užívania bez toho, aby sa 
orgán verejnej správy stal príjemcom 
konkrétnych prác alebo služieb 
poskytnutých dodávateľom.

Or. en

Odôvodnenie

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 bod 
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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným plnením uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb iných než tie, ktoré sú 
uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na 
využívanie služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením.

(7) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným plnením uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb iných než tie, ktoré sú 
uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na 
využívanie služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením. Konania členských 
štátov vychádzajúce zo zásady, že všetci 
poskytovatelia služieb, ktorí dokážu splniť 
podmienky vopred stanovené právnymi 
predpismi, majú právo poskytovať služby, 
nie sú koncesie na služby, ak sú v súlade 
so všeobecnými zásadami rovnakého 
zaobchádzania, transparentnosti 
a nediskriminácie.

Or. de

Odôvodnenie

Ozrejmenie pojmu „koncesia na služby“. V záujme právnej istoty by sa malo jasne uviesť, že 
konania založené na všeobecnom a nediskriminačnom prístupe na trh, ktoré sú otvorené 
všetkým poskytovateľom služieb spĺňajúcim právnymi predpismi vopred stanovené podmienky, 
nie sú koncesie na služby, bez ohľadu na to, či sa schválenie deje vo forme povolení, licencií 
alebo dohôd.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 416
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným plnením uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb iných než tie, ktoré sú 
uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na 
využívanie služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením.

(7) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným plnením uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb iných než tie, ktoré sú 
uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na 
využívanie služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením, s výnimkou prípadov 
jednoduchého schvaľovania, najmä 
schvaľovania využívania verejných 
statkov alebo verejnej oblasti.

Or. de

Odôvodnenie

Ozrejmenie toho, že jednoduché schválenia, ako napríklad schválenie práva prechodu, táto 
smernica nepokrýva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 417
Françoise Castex

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným plnením uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 

(7) „koncesia na služby“ je písomne 
uzatvorená zmluva s peňažným plnením , 
prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
poverujú poskytovaním služby, za ktorú 
zodpovedajú, jeden alebo viaceré 
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poskytovanie služieb iných než tie, ktoré 
sú uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na využívanie 
služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, alebo 
toto právo spojené s peňažným plnením.

hospodárske subjekty, pričom 
protiplnením za toto poverenie, ktoré tvorí 
poverovací akt, je buď len právo na 
poskytovanie služby, ktorá je predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením. Právo na využívanie 
diela alebo služieb zahŕňa prenos 
významného hospodárskeho rizika na 
koncesionára spojeného s využívaním 
týchto diel alebo služieb vymedzeného ako 
riziko vystavenia sa nebezpečenstvu trhu. 
Tým sa rozumie, že koncesionár preberá 
významné prevádzkové riziko, keď za 
bežných prevádzkových podmienok nie je 
zaručená amortizácia jeho investícií alebo 
nákladov, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diel alebo poskytovaní 
služieb, ktoré sú predmetom koncesie.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným záujmom uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb iných než tie, ktoré 
sú uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na 
využívanie služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením; konania členských 
štátov vychádzajúce zo zásady, že všetci 
poskytovatelia služieb, ktorí dokážu splniť 
podmienky vopred stanovené právnymi 
predpismi, bez ohľadu na svoju právnu 
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formu, majú právo poskytovať služby, nie 
sú koncesie na služby, ak sú v súlade so 
všeobecnými zásadami rovnakého 
zaobchádzania, transparentnosti 
a nediskriminácie.

Or. de

Odôvodnenie

Smernica by mala jasne uvádzať, že všetci potenciálni poskytovatelia služieb majú všeobecný 
nárok na povolenie poskytovať službu, a že to nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7b) „koncesia na služby“ je zmluva s 
peňažným záujmom uzatvorená písomne 
medzi jedným alebo viacerými 
hospodárskymi subjektmi a jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb iných než tie, ktoré 
sú uvedené v bodoch 2 a 4, pričom 
protiplnením za služby, ktoré sa majú 
poskytovať, je buď len právo na 
využívanie služieb, ktoré sú predmetom 
zmluvy, alebo toto právo spojené s 
peňažným plnením; schvaľovania alebo 
jednoduché schválenie využívania 
verejného statku alebo verejnej oblasti nie 
sú koncesie na služby v zmysle tejto 
smernice.

Or. de

Odôvodnenie

Ozrejmenie toho, že do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nepatria niektoré oblasti, ako 
napríklad právo prechodu, ktoré sa jednoducho týkajú verejných povolení a nemajú povahu 
verejného obstarávania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 420
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) „hospodársky subjekt“ je akákoľvek 
fyzická alebo právnická osoba alebo 
verejný subjekt alebo skupina takýchto 
osôb a/alebo subjektov, ktoré na trhu 
ponúkajú uskutočnenie stavebných prác 
a/alebo diela, dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služieb.

(10) „hospodársky subjekt“ je akákoľvek 
fyzická alebo právnická osoba alebo 
verejný subjekt alebo skupina takýchto 
osôb a/alebo subjektov, vrátane konzorcií 
podnikov, ktoré na trhu ponúkajú 
uskutočnenie stavebných prác a/alebo 
diela, dodanie tovaru alebo poskytnutie 
služieb.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) „elektronicky“ znamená postup, pri 
ktorom sa používajú elektronické 
zariadenia na spracovanie (vrátane 
digitálnej kompresie) a uchovávanie 
údajov, ktoré sú prenášané, zasielané a 
prijímané prostredníctvom vedení, rádiom, 
optickými prostriedkami alebo inými 
elektromagnetickými prostriedkami.

(12) „elektronické prostriedky“ znamenajú
elektronické zariadenia na spracovanie 
(vrátane digitálnej kompresie) a 
uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, 
zasielané a prijímané prostredníctvom 
káblov, rádiom, optickými prostriedkami 
alebo inými elektromagnetickými 
prostriedkami; v prípade koncesie na 
práce znamená „elektronicky“ aj 
používanie interoperabilných 
trojrozmerných zobrazení, ktoré 
pokrývajú prípravu, uskutočnenie 
a prevádzku budovy alebo infraštruktúry.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto je zásadne dôležitý nástroj, ktorý verejným obstarávateľom umožní zlepšiť efektívnosť 
rozhodovacieho procesu a jeho hodnotu za vynaložené prostriedky. Toto opatrenie ušetrí 
peniaze daňovníkov tým, že zabezpečí, aby sa alternatívne návrhy posudzovali relatívne 
jednoducho, a najmä aby sa náležitým spôsobom ocenili a porovnali energetické úspory a iné 
úspory za životný cyklus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 422
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) „podklady ku koncesii“ sú všetky 
dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ pripravil alebo na ktoré 
odkazuje s cieľom opísať alebo určiť prvky 
obstarávania alebo postupu vrátane 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, technických špecifikácií, 
navrhovaných podmienok zmluvy, 
formátov, v ktorých záujemcovia a 
uchádzači predkladajú dokumenty, 
informácií o všeobecne uplatňovaných 
povinnostiach a akýchkoľvek 
doplnkových dokumentov.

(13) „podklady ku koncesii“ sú všetky 
dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ pripravil alebo na ktoré 
odkazuje s cieľom opísať alebo určiť prvky 
koncesie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 423
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) „sociálne udržateľný výrobný 
proces“ znamená, že koncesia sa 
vykonáva v súlade s právnymi predpismi, 
pravidlami a normami riadiacimi 
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bezpečnosť a ochranu zdravia a so 
sociálnym a environmentálnym právom, 
a to najmä pokiaľ ide o rovnaké 
zaobchádzanie na pracovisku. Zásada 
rovnakého zaobchádzania na pracovisku 
odkazuje na dodržiavanie príslušných 
podmienok pracovného pomeru, vrátane 
právnych predpisov, pravidiel a noriem, 
ktoré riadia oblasť bezpečnosti a ochrany 
zdravia, a sociálneho 
a environmentálneho práva, ako sú 
vymedzené v právnych predpisoch Únie 
a vnútroštátnych právnych predpisoch, 
a v kolektívnych dohodách, ktoré sa 
uplatňujú tam, kde sa poskytovanie prác, 
služieb a dodávok uskutočňuje.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 424
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) „životný cyklus“ sú všetky po sebe 
nasledujúce a/alebo vzájomne prepojené 
fázy (vrátane výroby, dopravy, používania 
a údržby) existencie výrobku alebo 
stavebných prác alebo poskytovania 
služby, od získania surovín alebo 
vytvorenie zdrojov až po likvidáciu, 
odstránenie a ukončenie.

(14) „charakteristiky životného cyklu“ sa 
týkajú akejkoľvek časti životného cyklu 
výrobku alebo diela alebo poskytovania 
služby. Charakteristiky životného cyklu sú 
súčasťou výrobku kvôli rozhodnutiam 
prijatým počas výrobného procesu alebo 
iných etáp životného cyklu výrobku, počas 
ktorých sa nevyužíva, a to aj v prípade, ak 
tieto charakteristiky nie sú zjavne 
viditeľné vo fyzických alebo funkčných 
vlastnostiach výsledného diela alebo 
služby. Charakteristiky životného cyklu, 
ktoré sa týkajú výrobných procesov, 
zahŕňajú dodržiavanie 
environmentálnych, zdravotných 
a bezpečnostných, sociálnych 
a pracovnoprávnych požiadaviek, ako sú
vymedzené v medzinárodných právnych 
predpisoch, právnych predpisoch 
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Európskej únie a vnútroštátnych 
právnych predpisoch a prípadne 
v kolektívnych dohodách uplatňovaných 
tam, kde sa práca alebo služba 
uskutočňuje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) „životný cyklus“ sú všetky po sebe 
nasledujúce a/alebo vzájomne prepojené 
fázy (vrátane výroby, dopravy, používania 
a údržby) existencie výrobku alebo 
stavebných prác alebo poskytovania 
služby, od získania surovín alebo 
vytvorenie zdrojov až po likvidáciu,
odstránenie a ukončenie.

(14) „životný cyklus“ sú všetky po sebe 
nasledujúce a/alebo vzájomne prepojené 
fázy (vrátane výroby, dopravy, používania 
a údržby) existencie výrobku alebo 
stavebných prác alebo poskytovania 
služby, od získania surovín alebo 
vytvorenie zdrojov až po likvidáciu a 
odstránenie.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „ukončenie“ nie je jasný. Preto by sa mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 426
Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) „životný cyklus“ sú všetky po sebe 
nasledujúce a/alebo vzájomne prepojené 
fázy (vrátane výroby, dopravy, používania 
a údržby) existencie výrobku alebo 
stavebných prác alebo poskytovania 

(14) „životný cyklus“ a „sociálne 
udržateľný výrobný proces“ by mali 
určovať hospodársky najvýhodnejšiu 
ponuku zohľadnením sociálnych 
a environmentálnych aspektov, ktoré 
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služby, od získania surovín alebo 
vytvorenie zdrojov až po likvidáciu, 
odstránenie a ukončenie.

vyplývajú zo všetkých po sebe 
nasledujúcich a/alebo vzájomne 
prepojených etáp (vrátane výroby, 
dopravy, používania a údržby) existencie 
výrobku alebo stavebných prác alebo 
poskytovania služby, od získania surovín 
alebo vytvorenie zdrojov až po likvidáciu, 
odstránenie a ukončenie. Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia môžu 
taktiež využívať technické špecifikácie 
alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk na 
minimalizáciu škodlivých sociálnych 
alebo environmentálnych dôsledkov 
a maximalizáciu pozitívnych sociálnych 
alebo environmentálnych dôsledkov 
s cieľom dosiahnuť nákladovo 
najefektívnejší výsledok.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 427
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) „peňažný záujem“ existuje 
v prípade, že vzájomne zaväzujúce 
povinnosti, pri ktorých uskutočňovanie 
týchto prác alebo služieb podlieha 
osobitným požiadavkám vymedzeným 
verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom, sú právne vymáhateľné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 428
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1



PE496.581v03-00 152/174 AM\916800SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právo na využívanie diela alebo služieb 
podľa bodov 2, 4 a 7 prvého odseku
zahŕňa prenos významného prevádzkového
rizika na koncesionára. Tým sa rozumie, že 
koncesionár preberá významné
prevádzkové riziko, keď nie je zaručená 
návratnosť jeho investícií alebo nákladov, 
ktoré vynaložil pri prevádzkovaní diel 
alebo poskytovaní služieb, ktoré sú 
predmetom koncesie. 

Právo na využívanie diela alebo služieb 
zahŕňa prenos hospodárskeho rizika
spojeného s využívaním týchto diel alebo 
služieb vymedzeného ako riziko vystavenia 
sa nebezpečenstvu trhu na koncesionára. 
Tým sa rozumie, že koncesionár preberá 
prevádzkové riziko, keď za bežných 
prevádzkových podmienok nie je zaručená 
návratnosť jeho investícií alebo nákladov, 
ktoré vynaložil pri prevádzkovaní diel 
alebo poskytovaní služieb, ktoré sú 
predmetom koncesie, ak však prevádzkové 
riziko na niektorých trhoch je obmedzené 
od počiatku, toto obmedzené riziko sa však 
v plnej miere prenáša na koncesionára, 
tieto podmienky nebránia označeniu za 
koncesiu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právo na využívanie diela alebo služieb 
podľa bodov 2, 4 a 7 prvého odseku 
zahŕňa prenos významného 
prevádzkového rizika na koncesionára. 
Tým sa rozumie, že koncesionár preberá 
významné prevádzkové riziko, keď nie je 
zaručená návratnosť jeho investícií alebo 
nákladov, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diel alebo poskytovaní 
služieb, ktoré sú predmetom koncesie. 

Právo na využívanie diela alebo služieb 
podľa bodov 2, 4 a 7 prvého odseku si 
vyžaduje prenos významného 
prevádzkového rizika na koncesionára. 
Tým sa rozumie, že koncesionár preberá 
významné prevádzkové riziko, keď nie je 
zaručená návratnosť jeho investícií alebo 
nákladov, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diel alebo poskytovaní 
služieb, ktoré sú predmetom koncesie. Ak 
sa koncesia týka odvetvia činnosti, ktoré 
podlieha regulácii alebo pravidlám, ktoré 
obmedzujú finančné riziko spojené 
s uskutočňovaním koncesie, platí, že 
koncesionár napriek tomu preberá 
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významné prevádzkové riziko, ak 
koncesionár preberá celé prevádzkové 
riziko, ktorému čelí verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ, alebo aspoň jeho 
významnú časť, a to aj v prípade, ak je 
toto riziko od počiatku veľmi obmedzené 
kvôli podrobným pravidlám verejného 
práva, ktorými sa daná služba riadi.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie prenosu významného rizika by malo explicitne odrážať judikatúru ESD (C-
206/08 a C 274-09), podľa ktorej môže ísť o koncesiu aj v prípade, že množstvo skutočného 
preneseného rizika je obmedzené pôsobením práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 430
Peter Simon

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právo na využívanie diela alebo služieb 
podľa bodov 2, 4 a 7 prvého odseku zahŕňa 
prenos významného prevádzkového rizika 
na koncesionára. Tým sa rozumie, že 
koncesionár preberá významné 
prevádzkové riziko, keď nie je zaručená 
návratnosť jeho investícií alebo nákladov, 
ktoré vynaložil pri prevádzkovaní diel 
alebo poskytovaní služieb, ktoré sú 
predmetom koncesie.

Právo na využívanie diela alebo služieb 
podľa bodov 2, 4 a 7 prvého odseku zahŕňa 
prenos významného prevádzkového rizika 
na koncesionára. Tým sa rozumie, že 
koncesionár preberá významné 
prevádzkové riziko, keď nie je zaručená 
návratnosť jeho investícií alebo nákladov, 
ktoré vynaložil pri prevádzkovaní diel 
alebo poskytovaní služieb, ktoré sú 
predmetom koncesie; operačné riziko 
obmedzené od počiatku nemá na túto 
zásadu žiaden vplyv. 

Or. de

Odôvodnenie

Ozrejmenie vo svetle judikatúry Súdneho dvora vo veci WAZV Gotha (C-206/08), podľa ktorej 
môžu koncesie existovať aj v prípade, že riziko prevádzkovateľa je od počiatku obmedzené 
pravidlami verejného práva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právo na využívanie diela alebo služieb 
podľa bodov 2, 4 a 7 prvého odseku
zahŕňa prenos významného prevádzkového 
rizika na koncesionára. Tým sa rozumie, že 
koncesionár preberá významné 
prevádzkové riziko, keď nie je zaručená 
návratnosť jeho investícií alebo nákladov, 
ktoré vynaložil pri prevádzkovaní diel 
alebo poskytovaní služieb, ktoré sú 
predmetom koncesie. 

Udelenie koncesie zahŕňa prenos 
významného prevádzkového rizika na 
koncesionára. Tým sa rozumie, že 
koncesionár preberá významné 
prevádzkové riziko, keď nie je zaručená 
návratnosť jeho investícií alebo nákladov, 
ktoré vynaložil pri prevádzkovaní diel 
alebo poskytovaní služieb, ktoré sú 
predmetom koncesie. 

Or. pl

Odôvodnenie

Táto zmena sa navrhuje preto, lebo „právo na využívanie“ je v prípade koncesie len forma 
protiplnenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 432
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto hospodárske riziko môže tvoriť buď: vypúšťa sa
a) riziko spojené s používaním diel alebo s 
dopytom po poskytovaní služieb; alebo
b) riziko spojené s dostupnosťou 
infraštruktúry, ktorú poskytuje 
koncesionár, alebo ktorá je používaná na 
poskytovanie služieb užívateľom.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto hospodárske riziko môže tvoriť buď: vypúšťa sa
a) riziko spojené s používaním diel alebo s 
dopytom po poskytovaní služieb; alebo
b) riziko spojené s dostupnosťou 
infraštruktúry, ktorú poskytuje 
koncesionár, alebo ktorá je používaná na 
poskytovanie služieb užívateľom.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „hospodárske riziko“ by mal nahradiť pojem „prevádzkové riziko“, aby sa 
zabezpečila konzistentnosť. Toto sa presnejšie vymedzuje v odôvodnení 8a (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 434
Riikka Manner

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto hospodárske riziko môže tvoriť buď: Toto prevádzkové riziko môže tvoriť buď:

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 435
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2 – bod b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) riziko spojené s dostupnosťou 
infraštruktúry, ktorú poskytuje 

b) riziko spojené s dostupnosťou 
infraštruktúry, ktorú poskytuje 
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koncesionár, alebo ktorá je používaná na 
poskytovanie služieb užívateľom.

koncesionár, alebo ktorá je používaná na 
poskytovanie služieb užívateľom vrátane 
verejných obstarávateľov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 436
Lara Comi

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Významné prevádzkové riziko sa určuje 
pri zohľadnení kritérií Eurostatu 
vyžadovaných na zistenie toho, či by 
investícia mala vstúpiť do rozpočtu 
orgánu verejnej správy alebo súkromného 
subjektu tak, aby to vyvolalo postup pre 
prípad nadmerného deficitu.  

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Právo na využívanie diela alebo 
služieb podľa bodov 2, 4 a 7 prvého 
odseku zahŕňa prenos významného 
prevádzkového rizika na koncesionára. 
Tým sa rozumie, že koncesionár preberá 
významné prevádzkové riziko, keď nie je 
zaručená návratnosť jeho investícií alebo 
nákladov, ktoré vynaložil pri 
prevádzkovaní diel alebo poskytovaní 
služieb, ktoré sú predmetom koncesie. To 
platí aj v prípade, že je prevádzkové riziko 
obmedzené od počiatku.
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Or. de

Odôvodnenie

V súlade s judikatúrou ESD vo veci WAZV Gotha (C-206/08) musia byť verejní obstarávatelia 
schopní zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom koncesie. To platí aj v prípade, že 
riziko spojené s používaním je obmedzené kvôli pravidlám, ktorými sa odvetvie riadi. Taktiež 
to platí na trhoch, kde je riziko, ktoré prevádzkovateľ preberá, od počiatku obmedzené 
pravidlami verejného práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 438
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Práva, ktoré boli udelené na základe 
postupu, v rámci ktorého sa zaistila 
primeraná publicita a kde udeľovanie 
týchto práv bolo založené na objektívnych 
kritériách, nepredstavujú „osobitné alebo 
výlučné práva“ v zmysle tejto smernice. 
Takýto postup zahŕňa:

vypúšťa sa

a) postupy verejného obstarávania s 
predchádzajúcou výzvou na súťaž v 
súlade so smernicou [2004/18/ES alebo 
2004/17/ES] alebo s touto smernicou;
b) postupy podľa iných legislatívnych 
aktov Únie uvedené v prílohe XI, ktorými 
sa zaistí primeraná predchádzajúca 
transparentnosť udeľovania povolení na 
základe objektívnych kritérií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 439
Herbert Dorfmann

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno ba (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) postupy podľa legislatívnych aktov 
členských štátov v súlade so zásadami 
zmluvy v oblasti rovnakého 
zaobchádzania, transparentnosti, 
proporcionality a vzájomného uznávania.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 440
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 46 na 
úpravu zoznamu legislatívnych aktov 
Únie uvedeného v prílohe XI, ak je takáto 
úprava potrebná z dôvodu nového 
právneho predpisu Únie alebo zrušenia 
právneho predpisu Únie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 441
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Prahové hodnoty
1. Táto smernica sa vzťahuje na tieto 
koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo 
je vyššia ako 5 000 000 EUR:
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a) koncesie uzavreté obstarávateľmi na 
vykonávanie jednej z činností uvedených v 
prílohe III;
b) koncesie uzavreté verejnými 
obstarávateľmi.
2. Na koncesie na služby, ktorých hodnota 
sa rovná alebo je vyššia ako 2 500 000 
EUR, ale je nižšia ako 5 000 000 EUR, 
ktoré sú iné než sociálne služby a iné 
osobitné služby, sa vzťahuje povinnosť 
uverejniť oznámenie o udelení koncesie v 
súlade s článkami 27 a 28.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na tieto 
koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo 
je vyššia ako 5 000 000 EUR:

1. Táto smernica sa vzťahuje na tieto 
koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo 
je vyššia ako:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na tieto 
koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo 
je vyššia ako 5 000 000 EUR:

1. Táto smernica sa vzťahuje na tieto 
koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo 
je vyššia ako 10 000 000 EUR:

Or. de
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Odôvodnenie

Prahová hodnota musí byť dostatočne vysoká na to, aby sa zabezpečila primeranosť 
administratívnej záťaže, keďže koncesie pokrývajú dlhé obdobie. Prahová hodnota 
5 miliónov  EUR by znamenala významnú administratívnu záťaž najmä pre malých 
dodávateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 444
Françoise Castex

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na tieto 
koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo 
je vyššia ako 5 000 000 EUR:

1. Táto smernica sa vzťahuje na tieto 
koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo 
je vyššia ako 10 000 000 EUR:

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – bod a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) koncesie uzavreté obstarávateľmi na 
vykonávanie jednej z činností uvedených v 
prílohe III;

(a) 5 000 000 EUR v prípade, že trvanie 
koncesie nepresahuje päť rokov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – bod a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) koncesie uzavreté obstarávateľmi na 
vykonávanie jednej z činností uvedených v 
prílohe III;

a) koncesie uzavreté obstarávateľmi na 
vykonávanie jednej z činností uvedených v 
prílohe III, ktorá sa týka siete alebo 
geograficky obmedzenej oblasti s aspoň 
100 000 pripojenými zákazníkmi alebo 
s aspoň 100 000 obyvateľmi;

Or. de

Odôvodnenie

Prispôsobenie hodnotám uvedeným v článku 26 ods. 4 smernice o spoločnej právnej úprave 
vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – bod b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) koncesie uzavreté verejnými 
obstarávateľmi.

(b) 1 000 000 EUR vynásobený 
maximálnym trvaním koncesie 
v kalendárnych rokoch v prípade, že 
zamýšľané trvanie bez akéhokoľvek 
povoleného predĺženia presahuje päť 
rokov. V prípade, že zamýšľané trvanie 
nie je celý počet rokov, zaokrúhli sa 
trvanie nadol na najbližší celý kalendárny 
mesiac a prahová hodnota sa zaokrúhli 
nadol na najbližších 80 000 EUR.
Zamýšľané trvanie na účely výpočtu 
prahovej hodnoty je to, ktoré je uvedené 
v oznámení o koncesii, alebo, ak sa 
nepočíta s výzvou, trvanie odhadované 
v okamihu, keď verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ začne konanie 
o udelení koncesie, napríklad tým, že 
kontaktuje hospodárske subjekty kvôli 
obstarávaniu.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto má riešiť obavy z toho, že prahová hodnota 5 miliónov EUR môže byť príliš nízka pre 
dlhodobé zmluvy, a zavádza sa primeraný mechanizmus posuvnej prahovej hodnoty pre dlhšie 
obdobia. Taktiež bude potrebné spočítať ekvivalent v národnej mene pre krajiny, ktoré nie sú 
v eurozóne: to pravdepodobne možno skopírovať z hlavnej smernice (alebo článku 78 
súčasnej smernice o verejnom obstarávaní) a je to technická zmena a doplnenie, ktorú 
pravdepodobne možno vyriešiť prostredníctvom právnikov-lingvistov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia kontroluje prahové hodnoty 
uvedené v odseku 1 písm. a) a b) každé 
dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice a v prípade potreby ich reviduje 
v súlade s postupom uvedeným v tejto 
smernici.
Prahové hodnoty sa zvyšujú o súhrnnú 
priemernú ročnú mieru inflácie meranú 
harmonizovaným indexom 
spotrebiteľských cien pre Európsku úniu 
vymedzeným v nariadení Rady (ES) 
č. 2494/95 z 23. októbra 1995 
o harmonizovaných indexoch 
spotrebiteľských cien a zverejňovaným 
Eurostatom, a to s využitím indexu 
zverejneného najnovšie pred termínom 
revízie podľa tohto článku. Hodnota takto 
revidovaných prahových hodnôt sa 
v prípade potreby zaokrúhli nadol na 
najbližších 100 000 EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Vhodný odkaz na zavedené postupy revízie prahových hodnôt v návrhu Komisie chýbal.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na koncesie na služby, ktorých hodnota 
sa rovná alebo je vyššia ako 2 500 000 
EUR, ale je nižšia ako 5 000 000 EUR, 
ktoré sú iné než sociálne služby a iné 
osobitné služby, sa vzťahuje povinnosť 
uverejniť oznámenie o udelení koncesie v 
súlade s článkami 27 a 28.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie prechodnej prahovej hodnoty, v súlade s postojom spravodajcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 450
Françoise Castex

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na koncesie na služby, ktorých hodnota 
sa rovná alebo je vyššia ako 2 500 000 
EUR, ale je nižšia ako 5 000 000 EUR, 
ktoré sú iné než sociálne služby a iné 
osobitné služby, sa vzťahuje povinnosť 
uverejniť oznámenie o udelení koncesie v 
súlade s článkami 27 a 28.

2. Na koncesie na služby, ktorých hodnota 
sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 
EUR, ale je nižšia ako 10 000 000 EUR, 
ktoré sú iné než sociálne služby a iné 
osobitné služby, sa vzťahuje povinnosť 
uverejniť oznámenie o udelení koncesie v 
súlade s článkami 27 a 28.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 451
Heide Rühle
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Návrh smernice
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Metódy výpočtu odhadovanej hodnoty 
koncesií

Prahové hodnoty a metódy výpočtu 
odhadovanej hodnoty koncesií

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 452
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výpočet odhadovanej hodnoty koncesie 
sa zakladá na celkovej splatnej sume bez 
DPH podľa odhadov verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa 
vrátane všetkých možností a všetkých 
predĺžení trvania koncesie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 453
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výpočet odhadovanej hodnoty koncesie 
sa zakladá na celkovej splatnej sume bez 
DPH podľa odhadov verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa 
vrátane všetkých možností a všetkých 
predĺžení trvania koncesie.

vypúšťa sa

Or. en



AM\916800SK.doc 165/174 PE496.581v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výpočet odhadovanej hodnoty koncesie 
sa zakladá na celkovej splatnej sume bez 
DPH podľa odhadov verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa 
vrátane všetkých možností a všetkých 
predĺžení trvania koncesie.

1. Hodnota koncesie sa rovná 
odhadovanému obratu koncesionára bez 
DPH, a to pri zohľadnení práce a služieb, 
vrátane dodávok, uskutočňovaných počas 
plnenia koncesie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 455
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výpočet odhadovanej hodnoty koncesie 
sa zakladá na celkovej splatnej sume bez 
DPH podľa odhadov verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa 
vrátane všetkých možností a všetkých 
predĺžení trvania koncesie. 

1. Výpočet odhadovanej hodnoty koncesie 
sa zakladá na jej celkovom obrate bez dane 
za trvanie zmluvy, podľa odhadov 
postupcu, k čomu sa pripočítavajú 
akékoľvek verejné investičné dotácie, 
ktoré koncesionár dostal.
Tento odhad je platný v okamihu, v 
ktorom sa zasiela oznámenie o koncesii, 
alebo v prípade, ak sa takéto oznámenie 
nevyžaduje, v okamihu, v ktorom postupca 
začína postup udeľovania koncesie.
Ak v nadväznosti na rokovania v rámci 
postupu udeľovania dôjde k zmene 
hodnoty, platným odhadom je odhad 
uvedený v okamihu podpisu zmluvy.

Or. fr
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Odôvodnenie

Výpočet obratu v súčasnosti nezahŕňa verejné investičné dotácie (pričom prevádzkové dotácie 
zahŕňa). Pri niektorých koncesiách však verejné investičné dotácie môžu byť veľmi veľké. Aby 
sa zabránilo narušeniu výpočtu hodnoty koncesie, mal by preto výpočet zahŕňať obrat aj 
verejné investičné dotácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 456
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Táto smernica sa uplatňuje na 
koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo 
je vyššia ako 8 000 000 EUR.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 457
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odhadovaná hodnota koncesie sa 
vypočíta ako hodnota súboru stavebných 
prác alebo služieb, aj keď boli obstarané 
prostredníctvom rozdielnych zmlúv, ak 
zmluvy tvoria súčasť jedného projektu. 
Ukazovatele existencie jedného projektu 
spočívajú v celkovom predchádzajúcom 
plánovaní a koncipovaní verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
skutočnosti, že jednotlivé obstarávané 
prvky spĺňajú jednotnú hospodársku a 
technickú funkciu alebo že sú inak 
logicky prepojené.

vypúšťa sa

Ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ poskytuje záujemcom alebo 
uchádzačom ceny alebo platby, zohľadní 
ich pri výpočte odhadovanej hodnoty 
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koncesie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odhadovaná hodnota koncesie sa 
vypočíta ako hodnota súboru stavebných 
prác alebo služieb, aj keď boli obstarané 
prostredníctvom rozdielnych zmlúv, ak 
zmluvy tvoria súčasť jedného projektu. 
Ukazovatele existencie jedného projektu 
spočívajú v celkovom predchádzajúcom 
plánovaní a koncipovaní verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom, 
skutočnosti, že jednotlivé obstarávané 
prvky spĺňajú jednotnú hospodársku a 
technickú funkciu alebo že sú inak 
logicky prepojené.

vypúšťa sa

Ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ poskytuje záujemcom alebo 
uchádzačom ceny alebo platby, zohľadní 
ich pri výpočte odhadovanej hodnoty 
koncesie.

Or. de

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť pravidlá udeľovania 
koncesií. Okrem toho, spájanie zmlúv vedie k problémom a pojem „jeden projekt“ by sa mal 
vypustiť (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 10).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 459
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Na účely posudzovania prahovej 
hodnoty sa odhadovaná hodnota koncesie 
rovná súhrnu odhadovaných príjmov bez 
dane za trvanie zmluvy. Metóda výpočtu 
odhadovanej hodnoty koncesie je uvedená 
v podkladoch ku koncesii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výber metódy použitej na výpočet 
odhadovanej hodnoty koncesie sa 
nevykoná so zámerom vylúčiť ju z 
pôsobnosti tejto smernice. Stavebná práca 
alebo súbor služieb sa nerozdelí tak, aby 
to viedlo k jej alebo jeho vylúčeniu z 
pôsobnosti tejto smernice s výnimkou 
prípadov, keď existujú objektívne dôvody.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť pravidlá udeľovania 
koncesií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 461
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výber metódy použitej na výpočet 
odhadovanej hodnoty koncesie sa 
nevykoná so zámerom vylúčiť ju z 
pôsobnosti tejto smernice. Stavebná práca 
alebo súbor služieb sa nerozdelí tak, aby 
to viedlo k jej alebo jeho vylúčeniu z 
pôsobnosti tejto smernice s výnimkou 
prípadov, keď existujú objektívne dôvody.

3. Výber metódy použitej na výpočet 
odhadovanej hodnoty koncesie sa 
nevykoná so zámerom vylúčiť ju z 
pôsobnosti tejto smernice. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 462
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Tento odhad je platný v okamihu, v 
ktorom sa zasiela oznámenie o koncesii 
alebo v prípade, ak takéto oznámenie nie 
je plánované, v okamihu, v ktorom 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
začína postup udeľovania koncesie, 
najmä prostredníctvom vymedzenia 
podstatných charakteristík plánovanej 
koncesie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 463
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o verejné koncesie na 
stavebné práce a koncesie na stavebné 

vypúšťa sa
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práce, pri výpočte odhadovanej hodnoty 
sa zohľadnia tak náklady na stavebné 
práce, ako aj celková odhadovaná 
hodnota dodávok tovaru a služieb 
potrebných na uskutočnenie stavebných 
prác, ktoré verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia dajú dodávateľovi k 
dispozícii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 464
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o verejné koncesie na 
stavebné práce a koncesie na stavebné 
práce, pri výpočte odhadovanej hodnoty 
sa zohľadnia tak náklady na stavebné 
práce, ako aj celková odhadovaná 
hodnota dodávok tovaru a služieb 
potrebných na uskutočnenie stavebných 
prác, ktoré verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia dajú dodávateľovi k 
dispozícii.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o verejné koncesie na 
stavebné práce a koncesie na stavebné 
práce, pri výpočte odhadovanej hodnoty 
sa zohľadnia tak náklady na stavebné 

vypúšťa sa
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práce, ako aj celková odhadovaná 
hodnota dodávok tovaru a služieb 
potrebných na uskutočnenie stavebných 
prác, ktoré verejní obstarávatelia alebo 
obstarávatelia dajú dodávateľovi k 
dispozícii.

Or. de

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť pravidlá udeľovania 
koncesií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o verejné koncesie na 
stavebné práce a koncesie na stavebné 
práce, pri výpočte odhadovanej hodnoty sa 
zohľadnia tak náklady na stavebné práce, 
ako aj celková odhadovaná hodnota 
dodávok tovaru a služieb potrebných na 
uskutočnenie stavebných prác, ktoré 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
dajú dodávateľovi k dispozícii.

5. Pokiaľ ide o verejné koncesie na 
stavebné práce a koncesie na stavebné 
práce, pri výpočte odhadovanej hodnoty sa 
zohľadnia tak náklady na stavebné práce, 
ako aj celková odhadovaná hodnota 
dodávok tovaru a služieb potrebných na 
uskutočnenie stavebných prác, ktoré 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
dajú dodávateľovi k dispozícii. V prípade 
koncesií vo verejných oblastiach na 
poskytovanie služieb verejnosti sa prahová 
hodnota odhaduje a počíta každoročne. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o verejné koncesie na 
stavebné práce a koncesie na stavebné 
práce, pri výpočte odhadovanej hodnoty sa 
zohľadnia tak náklady na stavebné práce, 
ako aj celková odhadovaná hodnota 
dodávok tovaru a služieb potrebných na 
uskutočnenie stavebných prác, ktoré 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
dajú dodávateľovi k dispozícii.

5. Pokiaľ ide o verejné koncesie na 
stavebné práce a koncesie na stavebné 
práce, pri výpočte odhadovanej hodnoty sa 
zohľadnia tak náklady na stavebné práce, 
ako aj celková odhadovaná hodnota 
dodávok tovaru a služieb potrebných na 
uskutočnenie stavebných prác, ktoré 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
dajú dodávateľovi k dispozícii. V prípade 
koncesií vo verejných oblastiach na 
poskytovanie služieb verejnosti sa prahová 
hodnota odhaduje a počíta každoročne. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. V prípade koncesií vo verejných 
oblastiach na poskytovanie služieb 
verejnosti sa prahová hodnota odhaduje 
a počíta každoročne.

Or. it

Odôvodnenie

Vzhľadom na špecifické vlastnosti niektorých koncesií (napríklad v odvetví cestovného ruchu 
a voľného času) je dôležité konštatovať, že uplatniteľnosť prahovej hodnoty smernice by sa 
mala posudzovať každoročne a nie za celé trvanie koncesie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 469
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak navrhované dielo alebo obstaranie 
služieb môžu mať za následok, že sa 
koncesie udelia súčasne vo forme 
oddelených častí, zohľadní sa celková 
odhadovaná hodnota všetkých takýchto 
častí.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 470
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak navrhované dielo alebo obstaranie 
služieb môžu mať za následok, že sa 
koncesie udelia súčasne vo forme 
oddelených častí, zohľadní sa celková 
odhadovaná hodnota všetkých takýchto 
častí.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak navrhované dielo alebo obstaranie 
služieb môžu mať za následok, že sa 
koncesie udelia súčasne vo forme 
oddelených častí, zohľadní sa celková 
odhadovaná hodnota všetkých takýchto 
častí.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť pravidlá udeľovania 
koncesií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 472
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Verejní obstarávatelia sa môžu 
rozhodnúť udeliť koncesiu 
v samostatných častiach, pričom v tom 
prípade sa zohľadňuje celková 
odhadovaná hodnota všetkých týchto 
častí. Ak sa súhrnná hodnota častí rovná 
prahovej hodnote uvedenej v článku 5 
alebo ju presahuje, uplatňuje sa táto 
smernica na udeľovanie každej časti.

Or. it


