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Pozměňovací návrh 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jestliže v koncesním řízení nebyly 
podány žádné nabídky nebo žádné vhodné 
nabídky nebo žádné žádosti o účast, za 
předpokladu, že se původní podmínky 
koncesní smlouvy významně nezmění, 
a pod podmínkou, že Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu určenému 
podle článku 84 směrnice [nahrazující 
směrnici 2004/18/ES] je na žádost zaslána 
zpráva;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění z důvodu konzistence se směrnicí o zadávání veřejných zakázek (článek 30).

Pozměňovací návrh 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud stavební práce nebo služby může 
poskytnout pouze konkrétní hospodářský 
subjekt kvůli neexistenci hospodářské 
soutěže z technických důvodů, ochraně 
patentů, autorských práv či jiných práv 
duševního vlastnictví nebo ochraně jiných 
výlučných práv a pokud neexistuje 
přiměřená alternativa nebo náhrada 
a neexistence hospodářské soutěže není 
výsledkem umělého zúžení parametrů 
koncesního řízení;

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Vypuštění z důvodu přeskupení celého odstavce.

Pozměňovací návrh 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud stavební práce nebo služby může 
poskytnout pouze konkrétní hospodářský 
subjekt kvůli neexistenci hospodářské 
soutěže z technických důvodů, ochraně 
patentů, autorských práv či jiných práv 
duševního vlastnictví nebo ochraně jiných 
výlučných práv a pokud neexistuje 
přiměřená alternativa nebo náhrada 
a neexistence hospodářské soutěže není
výsledkem umělého zúžení parametrů 
koncesního řízení;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění z důvodu konzistence se směrnicí o zadávání veřejných zakázek (článek 30).

Pozměňovací návrh 745
Herbert Dorfmann

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud stavební práce nebo služby může 
poskytnout pouze konkrétní hospodářský 
subjekt kvůli neexistenci hospodářské 
soutěže z technických důvodů, ochraně 
patentů, autorských práv či jiných práv 

b) pokud stavební práce nebo služby může 
poskytnout pouze konkrétní hospodářský 
subjekt kvůli neexistenci hospodářské 
soutěže z technických důvodů, ochraně 
patentů, autorských práv či jiných práv 
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duševního vlastnictví nebo ochraně jiných 
výlučných práv a pokud neexistuje 
přiměřená alternativa nebo náhrada 
a neexistence hospodářské soutěže není 
výsledkem umělého zúžení parametrů 
koncesního řízení;

duševního vlastnictví nebo ochraně jiných 
výlučných práv, včetně těch, která 
umožňují, aby hospodářský subjekt 
využíval půdu nebo jiný nezastupitelný 
majetek potřebný pro provedení předmětu 
koncese, a pokud neexistuje přiměřená 
alternativa nebo náhrada a neexistence 
hospodářské soutěže není výsledkem 
umělého zúžení parametrů koncesního 
řízení;

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z potřeby chránit věcná práva, jako je právo na vlastnictví, 
a práva osobní, jako jsou práva získaná v rámci nájemních smluv nebo pronájmů, která se 
v případě hospodářského subjektu mohou vztahovat na konkrétní půdu potřebnou pro 
uskutečňování prací nebo služeb zahrnutých do koncese. Tato práva jsou zahrnuta mezi „jiná 
výlučná práva“, na něž tento text odkazuje. 

Pozměňovací návrh 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pro nové stavební práce nebo služby, 
které spočívají v opakování podobných 
stavebních prací nebo služeb svěřených 
hospodářskému subjektu, kterému stejní 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé udělili 
původní koncesi s výhradou povinnosti 
uvedené v odstavci 1, za předpokladu, že 
tyto stavební práce nebo služby odpovídají 
základnímu projektu, na který byla 
původní koncese udělena. V základním 
projektu je uveden rozsah možných 
dodatečných stavebních prací nebo služeb 
a podmínky, za nichž je lze zadat.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Vypuštění z důvodu přeskupení celého odstavce.

Pozměňovací návrh 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pro nové stavební práce nebo služby, 
které spočívají v opakování podobných 
stavebních prací nebo služeb svěřených 
hospodářskému subjektu, kterému stejní 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé udělili 
původní koncesi s výhradou povinnosti 
uvedené v odstavci 1, za předpokladu, že 
tyto stavební práce nebo služby odpovídají 
základnímu projektu, na který byla 
původní koncese udělena. V základním 
projektu je uveden rozsah možných 
dodatečných stavebních prací nebo služeb 
a podmínky, za nichž je lze zadat.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění z důvodu konzistence se směrnicí o zadávání veřejných zakázek (článek 30).

Pozměňovací návrh 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) při koncesi na veřejný majetek určené 
pro poskytování služeb cestovního ruchu 
v přímořských oblastech z podnětu nebo 
na žádost hospodářského subjektu, pokud 
se koncese stala předpokladem podnikání 
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hospodářského subjektu do takové míry, 
že její zánik by způsobil zánik 
vlastnického práva hospodářského 
subjektu k tomuto podniku.  

Or. it

Pozměňovací návrh 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) při koncesi na veřejný majetek určené 
na poskytování služeb na žádost 
hospodářského subjektu, jemuž titíž 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé udělili 
původní koncesi, na kterou se vztahuje 
povinnost podle odstavce 1, v případě, kdy 
by zánik koncese prakticky způsobil 
ukončení činnosti hospodářského 
podniku.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o ochranu malých, často rodinných podniků, které poskytují 
například služby cestovního ruchu v přímořských oblastech, a to v případech, kdy by ztráta 
koncese znamenala zánik těchto podniků. 

Pozměňovací návrh 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) při koncesi na veřejný majetek určené 
pro poskytování služeb cestovního ruchu 
v přímořských oblastech z podnětu nebo 
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na žádost hospodářského subjektu, pokud 
se koncese stala předpokladem podnikání 
hospodářského subjektu do takové míry, 
že její zánik by způsobil zánik 
vlastnického práva hospodářského 
subjektu k tomuto podniku.  

Or. it

Pozměňovací návrh 751
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Již při oznámení zařazení prvního 
projektu do soutěže vezmou veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé při použití 
ustanovení článku 5 v úvahu celkové 
odhadované náklady na následné stavební 
práce nebo služby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Již při oznámení zařazení prvního 
projektu do soutěže vezmou veřejní 
zadavatelé nebo zadavatelé při použití 
ustanovení článku 5 v úvahu celkové 
odhadované náklady na následné stavební 
práce nebo služby.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Vypuštění z důvodu konzistence se směrnicí o zadávání veřejných zakázek (článek 30).

Pozměňovací návrh 753
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely prvního pododstavce písm. a) 
se nabídka považuje za nevhodnou, pokud

vypouští se

– je nestandardní nebo nepřijatelná, a
– je pro koncesi zcela irelevantní, jelikož 
není s to splnit požadavky veřejného 
zadavatele nebo zadavatele stanovené 
v koncesní dokumentaci.
Nabídky se považují za nestandardní, 
pokud nevyhovují koncesní dokumentaci 
nebo pokud nabízené ceny neodpovídají 
obvyklým konkurenčním podmínkám.
Nabídky se považují za nepřijatelné 
v těchto případech:
a) byly doručeny pozdě;
b) byly předloženy uchazeči, kteří nemají 
požadovanou kvalifikaci;
c) jejich cena převyšuje rozpočet 
veřejného zadavatele nebo zadavatele, 
který byl stanoven před zahájením 
koncesního řízení a je doložen písemně;
d) bylo zjištěno, že cena je mimořádně 
nízká.

Or. en

Odůvodnění

Text je příliš podrobný a zvyšuje proto pravděpodobnost omylů při udělování koncesí. Postačí 
povinnost vydat oznámení o koncesi za použití příslušného formuláře.
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Pozměňovací návrh 754
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. a) se 
nabídka považuje za nevhodnou, pokud

Pro účely odstavce 5a se nabídka považuje 
za nevhodnou, pokud je z hlediska koncese 
zcela nepodstatná a není schopna 
uspokojit potřeby zadavatele, které jsou 
popsány v koncesní dokumentaci.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje a vymezuje případy, kdy zadavatel nemusí vydávat nové 
oznámení o koncesi (stanovené v čl. 26 odst. 5a / pozměňovací návrh zpravodaje č. 145). To 
je možné pouze v případě, že nabídky jsou z hlediska koncese nepodstatné. Není proto 
zapotřebí podrobněji popisovat nestandardní nebo nepřijatelnou podobu nabídky.

Pozměňovací návrh 755
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je nestandardní nebo nepřijatelná, a vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje a vymezuje případy, kdy zadavatel nemusí vydávat nové 
oznámení o koncesi (stanovené v čl. 26 odst. 5a / pozměňovací návrh zpravodaje č. 145). To 
je možné pouze v případě, že nabídky jsou z hlediska koncese nepodstatné. Není proto 
zapotřebí podrobněji popisovat nestandardní nebo nepřijatelnou podobu nabídky. Viz 
pozměňovací návrh předložený k čl. 26 odst. 6, pododstavec 1.

Pozměňovací návrh 756
Philippe Juvin
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Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je pro koncesi zcela irelevantní, jelikož 
není s to splnit požadavky veřejného 
zadavatele nebo zadavatele stanovené 
v koncesní dokumentaci.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje a vymezuje případy, kdy zadavatel nemusí vydávat nové 
oznámení o koncesi (stanovené v čl. 26 odst. 5a / pozměňovací návrh zpravodaje č. 145). To 
je možné pouze v případě, že nabídky jsou z hlediska koncese nepodstatné. Není proto 
zapotřebí podrobněji popisovat nestandardní nebo nepřijatelnou podobu nabídky. Viz 
pozměňovací návrh předložený k čl. 26 odst. 6, pododstavec 1.

Pozměňovací návrh 757
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nabídky se považují za nestandardní, 
pokud nevyhovují koncesní dokumentaci 
nebo pokud nabízené ceny neodpovídají 
obvyklým konkurenčním podmínkám.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje a vymezuje případy, kdy zadavatel nemusí vydávat nové 
oznámení o koncesi (stanovené v čl. 26 odst. 5a / pozměňovací návrh zpravodaje č. 145). To 
je možné pouze v případě, že nabídky jsou z hlediska koncese nepodstatné. Není proto 
zapotřebí podrobněji popisovat nestandardní nebo nepřijatelnou podobu nabídky. Viz 
pozměňovací návrh předložený k čl. 26 odst. 6, pododstavec 1.
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Pozměňovací návrh 758
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nabídky se považují za nepřijatelné 
v těchto případech:

vypouští se

a) byly doručeny pozdě;
b) byly předloženy uchazeči, kteří nemají 
požadovanou kvalifikaci;
c) jejich cena převyšuje rozpočet 
veřejného zadavatele nebo zadavatele, 
který byl stanoven před zahájením 
koncesního řízení a je doložen písemně;
d) bylo zjištěno, že cena je mimořádně 
nízká.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje a vymezuje případy, kdy zadavatel nemusí vydávat nové 
oznámení o koncesi (stanovené v čl. 26 odst. 5a / pozměňovací návrh zpravodaje č. 145). To 
je možné pouze v případě, že nabídky jsou z hlediska koncese nepodstatné. Není proto 
zapotřebí podrobněji popisovat nestandardní nebo nepřijatelnou podobu nabídky. Viz 
pozměňovací návrh předložený k čl. 26 odst. 6, pododstavec 1.

Pozměňovací návrh 759
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 a
Obecné zásady

1. Koncese se udělují na základě kritérií 
stanovených zadavatelem v souladu 
s článkem 38a, pokud jsou splněny tyto 
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kumulativní podmínky:
a) nabídka splňuje požadavky, podmínky 
a kritéria stanovená v oznámení o koncesi 
nebo ve výzvě k předkládání nabídek a 
v koncesní dokumentaci;
b) nabídka je předložena uchazečem, 
který
i) není vyloučen z účasti na koncesním 
řízení podle čl. 36 odst. 5 a 7 a čl. 39 odst. 
8 a zároveň
ii) splňuje kritéria pro výběr stanovená 
zadavatelem v souladu s čl. 36 odst. 2 a 3
iii) splňuje pracovní podmínky, včetně
environmentálních, zdravotních, 
bezpečnostních, sociálních a pracovních 
zákonů, pravidel a norem stanovených 
v právních předpisech Unie nebo ve 
vnitrostátních právních předpisech 
a kolektivních smlouvách, které jsou 
platné v místě, kde se práce, služby 
a dodávky uskutečňují.
2. Během koncesního řízení zadavatelé 
jednají s hospodářskými subjekty 
rovnocenně a postupují transparentním 
a přiměřeným způsobem. Zejména 
neposkytují diskriminačním způsobem 
informace, které by mohly zvýhodnit 
některé zájemce nebo uchazeče. Koncesní 
řízení nelze koncipovat s cílem vyloučit ho 
z oblasti působnosti této směrnice nebo 
uměle zúžit hospodářskou soutěž.
3. Zadavatel a hospodářský subjekt 
dodržují povinnosti v oblasti sociální 
ochrany a ochrany zaměstnanců 
a pracovní podmínky platné v místě 
koncese, jak stanoví kolektivní smlouvy, 
vnitrostátní právní předpisy a právní 
předpisy Evropské unie a ustanovení 
mezinárodního pracovního práva.
Zadavatel může v zadávací dokumentaci 
zcela svobodně specifikovat sociální 
a environmentální kritéria, které jsou nad 
rámec těchto povinností. To zahrnuje 
soulad s úmluvou Mezinárodní 
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organizace práce č. 94, a to i případech, 
kdy úmluva nebyla provedena do 
vnitrostátních právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnost uvedená v odstavci 1 se
vztahuje rovněž na koncese na služby, 
jejichž odhadovaná hodnota vypočítaná 
způsobem uvedeným v čl. 6 odst. 5 činí 
nejméně 2 500 000 EUR, s výjimkou 
sociálních služeb a jiných zvláštních 
služeb uvedených v článku 17.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení obsahuje informace 
stanovené v příloze V nebo ve vztahu ke 
koncesím na sociální služby a jiné zvláštní 
služby informace stanovené v příloze VI 
a je zveřejňováno podle ustanovení 
článku 28.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 762
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
[...]

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
[...]

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 764
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 vypouští se
Zveřejňování na vnitrostátní úrovni
1. Oznámení uvedená v článcích 26 a 27 
a informace v nich obsažené nesmí být na 
vnitrostátní úrovni zveřejněny před 
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zveřejněním podle článku 28.
2. Oznámení zveřejněná na vnitrostátní 
úrovni nesmí obsahovat jiné informace 
než informace obsažené v oznámeních 
odeslaných Komisi, uvádějí však datum 
odeslání oznámení Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 vypouští se
Zveřejňování na vnitrostátní úrovni
1. Oznámení uvedená v článcích 26 a 27 
a informace v nich obsažené nesmí být na 
vnitrostátní úrovni zveřejněny před 
zveřejněním podle článku 28.
2. Oznámení zveřejněná na vnitrostátní 
úrovni nesmí obsahovat jiné informace 
než informace obsažené v oznámeních 
odeslaných Komisi, uvádějí však datum 
odeslání oznámení Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Článek 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Dostupnost koncesní dokumentace 
elektronickými prostředky
1. Veřejní zadavatelé a zadavatelé zajistí 
bezplatný neomezený a plný přímý přístup 
elektronickými prostředky ke koncesní 
dokumentaci ode dne zveřejnění 
oznámení v souladu s článkem 28 nebo 
ode dne odeslání výzvy k předkládání 
nabídek. V textu oznámení nebo výzev je 
uvedena internetová adresa, na které je 
dokumentace přístupná.
2. Dodatečné informace ke koncesní 
dokumentaci poskytnou veřejní zadavatelé 
a zadavatelé nebo příslušné útvary 
nejpozději šest dnů před uplynutím lhůty 
pro doručení nabídek, pokud byly 
vyžádány včas.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Ochrana informátorů

Veřejní zadavatelé a zadavatelé zavedou 
vnitřní postupy pro zaměstnance týkající 
se informování s cílem zajistit, aby:
a) všichni zaměstnanci (včetně dočasných 
a smluvních zaměstnanců, stážistů 
a konzultantů), kteří v dobré víře oznámí 
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jakékoli hmotně poškozující protiprávní 
jednání, byli chráněni před jakoukoli 
formou odvety, obtěžování nebo 
poškozování;
b) byli utajeni informátoři, pokud 
výslovně neumožní své odhalení;
c) byly k dispozici náležité mechanismy 
odhalování, jako jsou linky pomoci 
a internetové formuláře;
d) informátor, který se stal terčem odvety, 
měl právo na spravedlivé slyšení před 
nestranným fórem a plné odškodnění; 
těm, kteří provedou odvetu, byly uloženy 
náležité sankce;
e) odhalení byla náležitě vyšetřena a byla 
zjednána (příslušná) náprava a aby 
informátoři měli možnost se těchto 
postupů účastnit;
f) řídící pracovníci museli dokázat, že 
jakékoli kroky zaměřené proti 
informátorovi byly vedeny jinými důvody 
než informátorstvím;
g) se ochrana vztahovala i na nepřesná 
oznámení učiněná v dobré víře; se 
ochrana nevztahovala na oznámení 
učiněná se zlým úmyslem;
h) řídící pracovníci a zaměstnanci byly 
náležitě školeni v oblasti práv, politik 
a postupů týkajících se informátorů;
i) politiky týkající se informátorů byly 
pravidelně sledovány a hodnoceny 
nezávislými orgány;
j) bylo chráněno externí informování 
volených zástupců, nevládních organizací, 
sdělovacích prostředků či jiných 
příslušných subjektů, pokud selžou vnitřní 
postupy nebo pokud nejsou zavedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Pier Antonio Panzeri
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Návrh směrnice
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Boj proti korupci a předcházení střetu 

zájmů  
Členské státy přijmou pravidla pro boj 
proti podvodu, protekcionářství a korupci 
a pro předcházení střetům zájmů, aby 
zajistily transparentnost koncesního řízení 
a rovné zacházení se všemi zájemci 
a uchazeči.
Přijatá opatření zřídí a využijí ucelené 
vykonatelné systémy varování 
a monitorovací systémy za účelem 
předcházení, odhalování a oznamování 
případů podvodů, korupce, střetů zájmů 
a jiných vážných porušení pravidel 
v oblasti zadávání zakázek. V případě 
střetu zájmů tato opatření umožní 
vyloučení uchazeče nebo zájemce z řízení 
pouze tehdy, nelze-li střet zájmů účinně 
odstranit jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
[...]

Or. en
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Odůvodnění

Nadbytečné, neboť obecné zásady rovného zacházení a nediskriminace, transparentnosti 
a proporcionality jsou již zahrnuty v článku 7 směrnice.

Pozměňovací návrh 770
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
[...]

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Technické specifikace nebo požadavky na 
funkci stanoví koncesní dokumentace 
a jsou v souladu se zásadou rovného 
přístupu hospodářských subjektů ke 
koncesnímu řízení a nebudou mít za 
následek vytváření neopodstatněných 
překážek pro otevření koncese 
hospodářské soutěži.

Zejména není-li to odůvodněno 
předmětem koncese, nesmí technické 
specifikace nebo požadavky na funkci 
odkazovat na určité provedení nebo zdroj 
nebo na určitý postup nebo na obchodní 
značky, patenty, typy nebo určitou výrobu, 
pokud by to vedlo k zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých podniků nebo určitých 
výrobků. Takový odkaz je výjimečně 
povolen, pokud není možný dostatečně 
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přesný a srozumitelný popis předmětu 
zakázky; takový odkaz musí být 
doprovázen slovy „nebo rovnocenný“.

Or. en

Odůvodnění

Původní návrh pouze opakuje ustanovení o technických specifikacích v hlavní směrnici, která 
není skutečně zcela vhodná pro koncese. Zpravodaj navrhuje lehčí odkaz na technické 
specifikace v novém článku 38b, ale možná by bylo lepší ponechat je v článku 32. Není 
vhodné odstranit veškeré odkazy na technické specifikace, neboť to by mohlo přivodit 
protekcionářské přístupy. Tímto se navazuje na vlastní návrh zpravodaje.

Pozměňovací návrh 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto vlastnosti se mohou také týkat 
konkrétního postupu realizace nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo jakékoli 
fáze jejich životního cyklu uvedeného v čl. 
2 bodu 14.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické specifikace dále upřesňují, zda 
bude požadován převod práv duševního 

vypouští se
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vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech udělení koncesí, jejichž předmět 
je určen k používání osobami bez ohledu 
na skutečnost, zda se jedná o veřejnost 
nebo pracovníky veřejného zadavatele 
nebo zadavatele, jsou tyto technické 
specifikace vyjma v řádně odůvodněných 
případech vypracovány tak, aby braly 
v úvahu kritéria týkající se přístupnosti 
pro osoby s postižením nebo řešení pro 
všechny uživatele.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li legislativním aktem Unie přijaty 
závazné normy týkající se přístupnosti, 
jsou technické specifikace, pokud jde 
o kritéria přístupnosti, definovány 

vypouští se
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odkazem na tento akt.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické specifikace musí 
hospodářským subjektům zaručit rovný 
přístup ke koncesnímu řízení a nesmí 
vytvářet neodůvodněné překážky pro 
otevření koncese hospodářské soutěži.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) formou požadavků na výkon nebo 
funkci, včetně environmentálních 
charakteristik, jsou-li tyto parametry 
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dostatečně přesné, aby umožnily uchazeči 
určit předmět koncese a veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli udělit koncesi;
b) odkazem na technické specifikace 
stanovené v příloze VIII a v pořadí podle 
významu na vnitrostátní normy 
provádějící evropské normy, evropská 
technická schválení, obecné technické 
specifikace, mezinárodní normy, jiné 
technické referenční systémy vypracované 
evropskými normalizačními subjekty 
nebo, pokud tyto neexistují, na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 
výpočtu a realizace staveb a použití 
dodávek; každý odkaz je doprovázen slovy 
„nebo rovnocenný“;
c) formou požadavků na výkon nebo 
funkci uvedených v písmenu a) s odkazem 
na technické specifikace uvedené 
v písmenu b) jako prostředek pro 
předpoklad shody s takovými požadavky 
na výkon nebo funkci;
d) odkazem na technické specifikace 
uvedené v písmenu b) pro určité vlastnosti 
a odkazem na požadavky na výkon nebo 
funkci uvedené v písmenu a) pro ostatní 
vlastnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 778
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jsou zohledněny sociální faktory 
související s vnějšími sociálními náklady 
přímo spojenými s životním cyklem, jako 
je dopad výroby na okolní životní 
prostředí a komunity; sociální podmínky 
a pracovní podmínky určující zdraví 
a bezpečnost na pracovišti, sociální 
zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními předpisy, nařízeními 
a správními předpisy na úrovni EU 
a jednotlivých členských států, rozhodčími 
nálezy, kolektivními dohodami 
a smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
platí v místě, kde se práce, služba či 
dodávka provádí; tyto povinnosti se 
vztahují rovněž na přeshraniční situace, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě.

Or. de

Odůvodnění

Plně podporuji návrh pana Juvina na odstranění ustanovení o technických specifikacích.  
Pokud by onen návrh neměl získat většinu, pak by tento pozměňovací návrh mohl být 
alternativou.

Pozměňovací návrh 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Není-li to odůvodněno předmětem 
koncese, nesmí technické specifikace 
odkazovat na určité provedení nebo zdroj 
nebo na určitý postup nebo na obchodní 
značky, patenty, typy nebo určitý původ či 
výrobu, pokud by to vedlo k zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých podniků nebo 

vypouští se
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určitých výrobků. Takový odkaz je 
výjimečně dovolen, není-li možný 
dostatečně přesný a srozumitelný popis 
předmětu koncese podle odstavce 3; 
takový odkaz musí být doprovázen slovy 
„nebo rovnocenný“.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže veřejný zadavatel nebo 
zadavatel využije možnosti odkázat na 
specifikace uvedené v odst. 3 písm. b), 
nesmí odmítnout nabídku pouze z důvodu, 
že nabízené stavební práce, dodávky 
a služby nejsou v souladu se 
specifikacemi, na které odkázal, pokud 
uchazeč ve své nabídce jakýmkoli 
vhodným prostředkem, včetně dokladů 
uvedených v článku 33, prokáže, že řešení, 
která navrhuje, rovnocenným způsobem 
vyhovují požadavkům stanoveným 
v technických specifikacích.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže veřejný zadavatel nebo zadavatel 
využije možnosti stanovit technické 
specifikace ve formě požadavků na výkon 
nebo funkci podle odst. 3 písm. a), nesmí 
odmítnout nabídku na stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou v souladu 
s vnitrostátní normou provádějící 
evropskou normu, evropským technickým 
schválením, obecnou technickou 
specifikací, mezinárodní normou nebo 
technickým referenčním systémem 
vypracovaným evropským normalizačním 
subjektem, pokud tyto specifikace 
zohledňují požadavky na výkon nebo 
funkci, které zadavatel stanovil.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve své nabídce musí uchazeč jakýmkoli 
vhodným prostředkem, včetně dokladů 
uvedených v článku 33, prokázat, že 
stavba, dodávka nebo služba, která je 
v souladu s normou, splňuje požadavky 
veřejného zadavatele nebo zadavatele na 
výkon nebo funkci.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacím návrhem nahrazujícím znění textu článku 32.

Pozměňovací návrh 783
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Zkušební protokoly, osvědčení a jiné 
doklady
1. Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
mohou požadovat, aby hospodářské 
subjekty předložily zkušební protokol od 
uznaného subjektu nebo osvědčení 
vystavené takovýmto subjektem jako 
doklad o shodě s technickými 
specifikacemi.
Jestliže veřejní zadavatelé požadují 
předložení osvědčení vydaného uznaným 
subjektem, jímž se dokládá shoda 
s určitými technickými specifikacemi, 
přijmou rovněž osvědčení od jiného 
rovnocenného uznaného subjektu.
2. Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
přijímají rovněž jiné vhodné doklady, jako 
je technická dokumentace výrobce, pokud 
dotyčný hospodářský subjekt nemá přístup 
k osvědčením nebo zkušebním protokolům 
uvedeným v odstavci 1 nebo nemá 
možnost je získat v příslušných lhůtách.
3. Uznanými subjekty ve smyslu tohoto
článku jsou zkušební a kalibrační 
laboratoře a certifikační a inspekční 
subjekty akreditované v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/200829.

4. Členské státy na žádost zpřístupní 
ostatním členským státům informace 
týkající se dokladů a dokumentů 
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předkládaných k prokázání shody 
s technickými požadavky podle článku 32 
a tohoto článku. Příslušné orgány 
členského státu usazení poskytnou tyto 
informace v souladu s ustanoveními 
o správě uvedenými v článku 88 (směrnice 
nahrazující směrnici 2004/18/ES).

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Obecné zásady
Koncese se udělují na základě kritérií 
stanovených veřejným zadavatelem nebo 
zadavatelem v souladu s článkem 39, 
pokud jsou splněny tyto kumulativní 
podmínky:
a) nabídka splňuje požadavky, podmínky 
a kritéria stanovená v oznámení o koncesi 
nebo ve výzvě k potvrzení zájmu a 
v koncesní dokumentaci;
b) nabídka je předložena uchazečem, 
který
i) není vyloučen z účasti na koncesním 
řízení podle čl. 36 odst. 4 až 8 a
ii) splňuje kritéria pro výběr stanovená 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem 
v souladu s čl. 36 odst. 1 až 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Pier Antonio Panzeri
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Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) splňuje pracovní podmínky, včetně 
environmentálních, zdravotních, 
bezpečnostních, sociálních a pracovních 
zákonů, pravidel a norem stanovených 
v právních předpisech Unie nebo ve 
vnitrostátních právních předpisech 
a kolektivních smlouvách, které jsou 
platné v místě, kde se práce, služby 
a dodávky uskutečňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 vypouští se
[...]

Or. en

Odůvodnění

Text je příliš podrobný a zvyšuje proto pravděpodobnost omylů při udělování koncesí, 
základní pravidla rovného zacházení a nediskriminace, transparentnosti a proporcionality 
jsou již zahrnuta v článku 7 směrnice.

Pozměňovací návrh 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud koncesní řízení zahrnuje 
vyjednávání, veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé dodržují tato pravidla:

vypouští se

a) vyjednávají s uchazeči o jimi podaných 
nabídkách, aby je přizpůsobili kritériím 
a požadavkům oznámeným v souladu 
s odstavcem 1, pokud vyjednávání probíhá 
po předložení nabídek;
b) nesmí ostatním účastníkům odhalit 
navrhovaná řešení nebo jiné důvěrné 
informace sdělené zájemcem, který se 
účastní vyjednávání, bez jeho souhlasu. 
Tento souhlas nesmí mít podobu 
obecného zřeknutí se práv, nýbrž musí být 
vydán s odkazem na zamýšlené sdělení 
konkrétních řešení či jiných důvěrných 
informací;
c) mohou uskutečnit vyjednávání 
v postupných fázích s cílem snížit počet 
nabídek, o nichž se bude vyjednávat, za 
použití kritérií pro udělení uvedených 
v oznámení o zakázce, ve výzvě 
k předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci. Veřejný zadavatel uvede 
v oznámení o zakázce, ve výzvě 
k předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci, zda tuto možnost využil;
d) posuzují vyjednané nabídky na základě 
původně oznámených kritérií pro udělení;
e) o oficiálních jednáních a případných 
jiných opatřeních a událostech, které se 
týkají koncesního řízení, vedou písemné 
záznamy. Zejména všemi vhodnými 
prostředky zajistí, aby bylo možno 
vyjednávání zpětně vysledovat.

Or. de

Odůvodnění

Všechny postupy by si měly být rovny. 
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Pozměňovací návrh 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Na žádost dotčené strany informuje 
veřejný zadavatel pokud možno co 
nejrychleji, nejpozději však do 15 dnů od 
obdržení písemné žádosti:

vypouští se

a) případné neúspěšné zájemce 
o důvodech zamítnutí jejich žádosti,
b) případné neúspěšné uchazeče 
o důvodech zamítnutí jejich nabídky a 
v případech uvedených v čl. 32 odst. 5 a 6 
též o důvodech pro rozhodnutí 
o nerovnocennosti nebo důvodech pro 
rozhodnutí, že stavební práce, dodávky 
nebo služby nesplňují požadavky na výkon 
nebo funkci,
c) každého uchazeče, který předložil 
přijatelnou nabídku, o charakteristikách 
a relativních výhodách vybrané nabídky a 
o jménu úspěšného uchazeče nebo stran 
rámcové dohody,
d) každého uchazeče, který předložil 
přijatelnou nabídku, o průběhu a pokroku 
vyjednávání a dialogu s uchazeči.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí. Navíc 
rozhodnutí o zadání zakázky je zveřejněno i tak, není tedy zapotřebí dodatečně informovat 
uchazeče.

Pozměňovací návrh 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Veřejní zadavatelé však mohou 
rozhodnout, že určité informace o zakázce 
uvedené v odstavci 6 nezveřejní, pokud by 
jejich poskytnutí bránilo vymahatelnosti 
práva, bylo jinak v rozporu s veřejným 
zájmem, poškozovalo oprávněné obchodní 
zájmy hospodářských subjektů, ať 
veřejných či soukromých, nebo bylo na 
újmu poctivé hospodářské soutěži mezi 
nimi.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 790
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 36 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výběr a hodnocení zájemců na základě 
kvality

Výběr a hodnocení zájemců a nabídek na 
základě kvality a důvody pro vyloučení

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 36 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výběr a hodnocení zájemců na základě 
kvality

Výběr a hodnocení zájemců a uchazečů na 
základě kvality a důvody pro vyloučení
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Or. fr

Odůvodnění

Objasnění pozměňovacího návrhu č. 169 předloženého zpravodajem.

Pozměňovací návrh 792
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Zadavatel poskytne:
a) v oznámení o koncesi popis koncese 
a podmínky pro účast;
b) v oznámení o koncesi, ve výzvě 
k předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci popis kritérií pro udělení.

Or. fr

Odůvodnění

Objasnění pozměňovacího návrhu č. 169 předloženého zpravodajem. Popis koncese 
a podmínek účasti se musí objevit v oznámení o koncesi, které je povinné pro zajištění souladu 
se zásadami transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení se zájemci a uchazeči.

Pozměňovací návrh 793
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé ověří podmínky pro 
účast týkající se technické a profesionální 
způsobilosti a finanční situace zájemců 
nebo uchazečů a dokladu nebo dokladů 
jako důkaz v souladu s požadavky 
stanovenými v oznámení o koncesi. Tyto 
podmínky souvisejí s předmětem zakázky, 
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nejsou diskriminační a případně mohou 
být doplněny minimálními požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 795
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vhodnosti pro výkon odborné činnosti; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ekonomické a finanční situace; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 797
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) technické a odborné způsobilosti. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

podmínky pro účast na podmínky, které
zajišťují, aby měl zájemce nebo uchazeč 
právní a finanční způsobilost a obchodní 
a technické schopnosti pro plnění koncese, 
jež má být udělena. Veškeré požadavky 
musí souviset s předmětem koncese a být 
mu úměrné a přihlížet k nutnosti zajistit 
skutečnou soutěž.

Or. de

Odůvodnění

Výraz „striktně“ je zde nadbytečný, neboť v tomto kontextu výraz „úměrně“ nemůže být 
chápán jiným způsobem.

Pozměňovací návrh 800
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veřejní zadavatelé omezí případné 
podmínky pro účast na podmínky, které 
zajišťují, aby měl zájemce nebo uchazeč 
právní a finanční způsobilost a obchodní 
a technické schopnosti pro plnění koncese, 
jež má být udělena.

Or. de

Pozměňovací návrh 801
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé a zadavatelé 
v oznámení o koncesi uvedou rovněž 
doklad nebo doklady, jež mají být 
předloženy jako důkaz ekonomické 
způsobilosti hospodářského subjektu. 
Požadavky týkající se těchto dokladů 
nesmí být diskriminační a musí být 
úměrné předmětu koncese.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé a zadavatelé 
v oznámení o koncesi uvedou rovněž 
doklad nebo doklady, jež mají být 
předloženy jako důkaz ekonomické 
způsobilosti hospodářského subjektu. 
Požadavky týkající se těchto dokladů 
nesmí být diskriminační a musí být 
úměrné předmětu koncese.

Veřejní zadavatelé a zadavatelé 
v oznámení o koncesi uvedou rovněž 
doklad nebo doklady, jež mají být 
předloženy jako důkaz ekonomické 
způsobilosti hospodářského subjektu.
Požadavky týkající se těchto dokladů 
nesmí být diskriminační. 

Or. de

Pozměňovací návrh 803
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zadavatel do oznámení o koncesi, do 
výzvy k předkládání nabídek nebo do 
koncesní dokumentace zahrne popis 
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koncese, podmínky k účasti a kritéria pro 
udělení.
Zadavatel ověří podmínky pro účast 
týkající se:
a) vhodnosti pro výkon odborné činnosti;
b) ekonomické a finanční situace;
c) technické a profesionální způsobilosti;
d) environmentálních, zdravotních, 
bezpečnostních, sociálních a pracovních 
zákonů, pravidel a norem stanovených 
v právních předpisech Unie nebo ve 
vnitrostátních právních předpisech 
a kolektivních smlouvách, které jsou 
platné v místě, kde se práce, služby 
a dodávky uskutečňují.
Technická a profesionální způsobilost 
a finanční situace zájemců nebo uchazečů 
a doklad nebo doklady jako důkaz 
v souladu s požadavky stanovenými 
v oznámení o koncesi. Tyto podmínky 
souvisejí s předmětem zakázky, jsou mu 
úměrné, nejsou diskriminační a případně 
mohou být doplněny minimálními 
požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kritéria uvedená 
v odstavci 1, může hospodářský subjekt, 
je-li to nezbytné a pro konkrétní koncesi, 
využít způsobilosti jiných subjektů, bez 
ohledu na právní povahu vztahů mezi ním 
a těmito subjekty. V tomto případě 
hospodářský subjekt veřejnému zadavateli 
nebo zadavateli prokáže, že po celou dobu 

vypouští se
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trvání koncese bude disponovat 
nezbytnými zdroji, například tím, že 
předloží závazek těchto subjektů za tímto 
účelem. Pokud jde o ekonomickou 
a finanční situaci, veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohou požadovat, aby 
hospodářský subjekt a tyto subjekty nesly 
společnou odpovědnost za splnění 
smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Vztahy mezi koncesionářem a jakýmkoli subdodavatelem se řídí občanským právem 
příslušného členského státu, nikoli právními předpisy EU.

Pozměňovací návrh 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kritéria uvedená 
v odstavci 1, může hospodářský subjekt, 
je-li to nezbytné a pro konkrétní koncesi, 
využít způsobilosti jiných subjektů, bez 
ohledu na právní povahu vztahů mezi ním 
a těmito subjekty. V tomto případě 
hospodářský subjekt veřejnému zadavateli 
nebo zadavateli prokáže, že po celou dobu 
trvání koncese bude disponovat 
nezbytnými zdroji, například tím, že 
předloží závazek těchto subjektů za tímto 
účelem. Pokud jde o ekonomickou 
a finanční situaci, veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohou požadovat, aby 
hospodářský subjekt a tyto subjekty nesly 
společnou odpovědnost za splnění 
smlouvy.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí. 
Ustanovení o odpovědnosti by navíc měla být zahrnuta do občanského práva a ne do právních 
předpisů o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 806
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kritéria uvedená
v odstavci 1, může hospodářský subjekt, 
je-li to nezbytné a pro konkrétní koncesi, 
využít způsobilosti jiných subjektů, bez 
ohledu na právní povahu vztahů mezi ním 
a těmito subjekty. V tomto případě 
hospodářský subjekt veřejnému zadavateli 
nebo zadavateli prokáže, že po celou dobu 
trvání koncese bude disponovat 
nezbytnými zdroji, například tím, že 
předloží závazek těchto subjektů za tímto 
účelem. Pokud jde o ekonomickou 
a finanční situaci, veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohou požadovat, aby 
hospodářský subjekt a tyto subjekty nesly 
společnou odpovědnost za splnění 
smlouvy.

2. Za účelem splnění podmínek pro účast 
uvedených v odstavci 1, může hospodářský 
subjekt, je-li to nezbytné a pro konkrétní 
koncesi, využít způsobilosti jiných 
subjektů, bez ohledu na právní povahu 
vztahů mezi ním a těmito subjekty. V 
tomto případě hospodářský subjekt 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
prokáže, že po celou dobu trvání koncese 
bude disponovat nezbytnými zdroji, 
například tím, že předloží závazek těchto 
subjektů za tímto účelem. Pokud jde 
o ekonomickou a finanční situaci, veřejní 
zadavatelé a zadavatelé mohou požadovat, 
aby hospodářský subjekt a tyto subjekty 
nesly společnou odpovědnost za splnění 
smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Návrh zpravodaje je mnohem lepší.

Pozměňovací návrh 807
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kritéria uvedená 
v odstavci 1, může hospodářský subjekt, 
je-li to nezbytné a pro konkrétní koncesi, 
využít způsobilosti jiných subjektů, bez 
ohledu na právní povahu vztahů mezi ním 
a těmito subjekty. V tomto případě
hospodářský subjekt veřejnému zadavateli 
nebo zadavateli prokáže, že po celou dobu 
trvání koncese bude disponovat 
nezbytnými zdroji, například tím, že 
předloží závazek těchto subjektů za tímto 
účelem. Pokud jde o ekonomickou 
a finanční situaci, veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohou požadovat, aby
hospodářský subjekt a tyto subjekty nesly 
společnou odpovědnost za splnění 
smlouvy.

2. Pokud se využívá subdodávek,
hospodářský subjekt veřejnému zadavateli 
nebo zadavateli prokáže, že po celou dobu 
trvání koncese bude disponovat 
nezbytnými zdroji, a to tím, že předloží 
závazek těchto subjektů za tímto účelem. 
Subdodavatelé musí vyhovět i právním 
požadavkům stanoveným v odst. 5–7 
tohoto článku. Hospodářský subjekt 
prokáže, že se jich netýkají žádná kritéria 
pro vyloučení. Pokud jde o ekonomickou 
a finanční situaci, hospodářský subjekt 
nese odpovědnost za všechny své 
subdodavatele bez ohledu na právní vztah 
mezi jím a příslušnými podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 808
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za stejných podmínek může skupina 
hospodářských subjektů uvedená 
v článku 22 využít způsobilosti účastníků 
skupiny nebo jiných subjektů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zadavatel může omezit počet zájemců 
nebo uchazečů na vhodné číslo, pod 
podmínkou, že tak učiní transparentním 
způsobem a na základě objektivních 
kritérií. Počet zájemců nebo uchazečů 
musí být dostatečný k zajištění skutečné 
hospodářské soutěže.

Or. fr

Odůvodnění

Vysvětlení zpravodajova pozměňovacího návrhu 173, jehož cílem je zajistit skutečnou 
hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 810
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V souladu s článkem 38a může 
zadavatel jednat se zájemci a uchazeči. 
Vhodným způsobem zaznamená hlavní 
fáze postupu, a to prostřednictvím 
prostředků, jež považuje za vhodné, 
v souladu s čl. 24 odst. 1 této směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Výměnou za poskytnutí větší flexibility veřejným zadavatelům a zadavatelům, musí být 
dodržena zásada transparentnosti. Cílem zaznamenávání hlavních fází postupu ze strany 
zadavatele je předejít svévolným rozhodnutím. 

Pozměňovací návrh 811
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou pravidla pro boj 
proti protekcionářství a korupci a pro 
předcházení střetům zájmů, aby zajistily 
transparentnost koncesního řízení a rovné 
zacházení se všemi uchazeči.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týká střetů zájmů, přijatá opatření 
nejdou nad rámec toho, co je naprosto 
nezbytné k zabránění zjištěnému střetu 
zájmů nebo k jeho vyloučení. Tato 
opatření zejména umožní vyloučení 
uchazeče nebo zájemce z řízení pouze 
tehdy, nelze-li střet zájmů účinně 
odstranit jinak.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
každý zájemce nebo uchazeč, který byl 
pravomocným rozsudkem odsouzen pro 
jeden nebo více následujících činů:

vypouští se
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a) účast na zločinném spolčení, jak je 
vymezena v čl. 2 odst. 1 rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV;
b) korupce, jak je vymezena v článku 3 
Úmluvy o boji proti korupci úředníků 
Evropských společenství nebo členských 
států Evropské unie a v článku 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2003/568/SVV nebo ve vnitrostátním 
právu veřejného zadavatele nebo 
hospodářského subjektu;
c) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy 
o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství;

d) teroristické trestné činy, jak jsou 
vymezeny v článku 1 rámcového 
rozhodnutí 2002/475/SVV, nebo trestné 
činy spojené s teroristickými činnostmi, jak 
jsou vymezeny v článku 3 uvedeného 
rámcového rozhodnutí, anebo návod či 
pomoc k jejich spáchání nebo pokus o ně, 
jak jsou vymezeny v článku 4 uvedeného 
rámcového rozhodnutí;
e) praní peněz, jak je vymezeno v článku 1 
směrnice Rady 91/308/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
každý zájemce nebo uchazeč, který byl 
pravomocným rozsudkem odsouzen pro 
jeden nebo více následujících činů:

Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
každý zájemce nebo uchazeč, který byl 
pravomocným rozsudkem odsouzen pro 
jeden nebo více činů uvedených v čl. 55 
odst. 1 směrnice o zadávání veřejných 
zakázek [dříve směrnice 2004/18/ES ze 
dne 31. března 2004], jež se uplatňuje 
obdobně:
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Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účast na zločinném spolčení, jak je 
vymezena v čl. 2 odst. 1 rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) korupce, jak je vymezena v článku 3 
Úmluvy o boji proti korupci úředníků 
Evropských společenství nebo členských 
států Evropské unie a v článku 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2003/568/SVV nebo ve vnitrostátním 
právu veřejného zadavatele nebo 
hospodářského subjektu;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy 
o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 818
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy 
o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství;

c) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy 
o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství a podvod ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) teroristické trestné činy, jak jsou 
vymezeny v článku 1 rámcového 
rozhodnutí 2002/475/SVV, nebo trestné 
činy spojené s teroristickými činnostmi, 
jak jsou vymezeny v článku 3 uvedeného 
rámcového rozhodnutí, anebo návod či 
pomoc k jejich spáchání nebo pokus o ně, 
jak jsou vymezeny v článku 4 uvedeného 
rámcového rozhodnutí;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) praní peněz, jak je vymezeno v článku 1 
směrnice Rady 91/308/EHS.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 821
Pier Antonio Panzeri

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



AM\916835CS.doc 49/143 PE497.783v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podílení se na obchodování s lidmi 
a využívání dětské práce ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost vyloučit zájemce nebo uchazeče 
z účasti na koncesním řízení platí rovněž 
v případě, pokud byli pravomocným 
rozsudkem odsouzeni ředitelé společnosti 
či jakákoli jiná osoba s pravomocemi 
zastupování, rozhodování nebo kontroly 
ve vztahu k zájemci nebo uchazeči.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost vyloučit zájemce nebo uchazeče 
z účasti na koncesním řízení platí rovněž 
v případě, pokud byli pravomocným 
rozsudkem odsouzeni ředitelé společnosti 
či jakákoli jiná osoba s pravomocemi 
zastupování, rozhodování nebo kontroly 

vypouští se
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ve vztahu k zájemci nebo uchazeči.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 824
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní rozhodnutí, v němž 
bylo shledáno, že tento hospodářský 

6. Z účasti na koncesním řízení je 
hospodářský subjekt vyloučen na základě 
obdobného uplatnění čl. 55 odst. 2 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
[dříve směrnice 2004/18/ES ze dne 31. 
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subjekt nesplnil povinnosti týkající se 
úhrady daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení v souladu s právními předpisy 
země, v níž je usazen, nebo s právními 
předpisy členského státu veřejného 
zadavatele nebo zadavatele.

března 2004].

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Jazykové upřesnění.

Pozměňovací návrh 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní rozhodnutí nebo 
rozhodnutí veřejného orgánu s právním 
účinkem, v němž bylo shledáno, že tento 
hospodářský subjekt nesplnil povinnosti 
týkající se úhrady daní nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení nebo jakékoli jiné 
povinnosti týkající se sociálních podmínek 
a podmínek zaměstnání, zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek 
stanovených v právních předpisech EU 
a ve vnitrostátních pracovních předpisech, 
nařízeních nebo správních ustanoveních, 
arbitrážních nálezech, kolektivních 
smlouvách a dohodách a v ustanoveních 
mezinárodního pracovního práva 
uvedených v příloze XI, které platí v místě, 
kde se stavební práce, služby nebo 
dodávky uskutečňují. Tyto závazky se 
vztahují rovněž na přeshraniční situace, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
poskytují služby v jiném členském státě 
nebo kde je příslušným orgánům známo 
doložené a prokázané porušení 
povinností.

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Z účasti na koncesním řízení je vyloučen 
hospodářský subjekt, je-li veřejnému 

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

zadavateli nebo zadavateli známo 
pravomocné soudní nebo správní 
rozhodnutí, v němž bylo shledáno, že tento 
hospodářský subjekt nesplnil povinnosti 
týkající se úhrady daní nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení v souladu s právními 
předpisy země, v níž je usazen, nebo 
s právními předpisy členského státu 
veřejného zadavatele nebo zadavatele, 
nebo mu je správní cestou oznámen 
rozsudek pracovního soudu či pravomocné 
úřední rozhodnutí nebo je mu známo, že 
subjekt byl shledán vinným ve věci 
opakovaného porušování pracovního 
práva. Opakovaným porušováním 
pracovního práva se rozumí nejméně pět 
rozsudků pracovního soudu proti 
příslušnému hospodářskému subjektu.

Or. de

Pozměňovací návrh 829
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech taková rozhodnutí přijímají správní orgány a mohou podléhat 
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dalšímu soudnímu přezkumu.

Pozměňovací návrh 830
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Veřejný zadavatel nebo zadavatel se 
může rozhodnout, že z účasti na koncesním 
řízení je vyloučí hospodářský subjekt, je-li 
mu známo pravomocné soudní rozhodnutí, 
v němž bylo shledáno, že tento 
hospodářský subjekt nesplnil povinnosti 
týkající se úhrady daní nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení nebo jakékoli jiné 
povinnosti týkající se sociálních podmínek 
a podmínek zaměstnání, zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, sociálního 
zabezpečení a pracovních podmínek 
stanovených v právních předpisech EU 
a ve vnitrostátních právních předpisech, 
včetně kolektivních smluv platných 
v místě, kde se práce nebo služby 
uskutečňují.

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by existovat ustanovení o vyloučení hospodářského subjektu nejen z důvodu nedodržení 
daňových povinností, ale také z důvodu nedodržení sociálních povinností a zadavatel nese 
odpovědnost za rozhodnutí o jakémkoli vyloučení.

Pozměňovací návrh 831
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) je-li jim známo jiné závažné porušení 
ustanovení právních předpisů Evropské 
unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů, jež mají chránit veřejné zájmy 
v souladu se Smlouvou;
b) pokud se hospodářského subjektu týká 
úpadkové nebo likvidační řízení, pokud 
jeho majetek spravuje likvidátor nebo 
soud, pokud se svými věřiteli uzavřel 
dohodu o vyrovnání, pokud pozastavil 
obchodní činnost nebo je ve srovnatelné 
situaci vyplývající z podobných řízení 
podle vnitrostátních právních a správních 
předpisů;
c) pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku v rámci předchozí koncese 
nebo koncesí podobné povahy udělených 
stejným veřejným zadavatelem nebo 
zadavatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je-li jim známo jiné závažné porušení 
ustanovení právních předpisů Evropské 
unie nebo vnitrostátních právních předpisů, 
jež mají chránit veřejné zájmy v souladu se 
Smlouvou;

a) je-li jim známo závažné porušení 
ustanovení právních předpisů Evropské 
unie nebo vnitrostátních právních předpisů, 
jež mají chránit veřejné zájmy v souladu se 
Smlouvou, pod podmínkou, že porušení 
potvrdil soud;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění okolností, za nichž může dojít k vyloučení, s cílem zajistit proporcionalitu a volný 
přístup ke koncesím.

Pozměňovací návrh 835
Josef Weidenholzer
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Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je-li jim známo jiné závažné porušení 
ustanovení právních předpisů Evropské 
unie nebo vnitrostátních právních předpisů, 
jež mají chránit veřejné zájmy v souladu se 
Smlouvou;

a) jsou-li jim známa jiná porušení 
ustanovení právních předpisů Evropské 
unie nebo vnitrostátních právních předpisů, 
jež mají chránit veřejné zájmy v souladu se 
Smlouvou; tato porušení zahrnují zejména 
porušení právních předpisů v sociální, 
pracovní a environmentální oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh 836
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku v rámci předchozí koncese nebo 
koncesí podobné povahy udělených 
stejným veřejným zadavatelem nebo 
zadavatelem.

c) pokud hospodářský subjekt vykazuje 
významné nebo přetrvávající nedostatky 
při plnění některého podstatného 
požadavku v rámci předchozí koncese nebo 
koncesí podobné povahy.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné vyloučit hospodářský subjekt v případě, že je veřejnému zadavateli nebo 
zadavateli známo, že tyto nedostatky přetrvávají u jiného veřejného zadavatele nebo 
zadavatele.

Pozměňovací návrh 837
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) je-li jim známo jakékoli závažné 
porušení environmentálních, zdravotních, 
bezpečnostních, sociálních a pracovních 
zákonů, pravidel a norem stanovených 
v právních předpisech Unie nebo ve 
vnitrostátních právních předpisech 
a kolektivních smlouvách, které jsou 
platné v místě, kde se práce, služby 
a dodávky uskutečňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) porušení předpisů v oblasti sociálního 
zabezpečení, pracovního práva, daňových 
předpisů nebo předpisů v oblasti životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) hospodářský subjekt nebo mateřská 
společnost ze třetí země, která v případě 
udělení koncese uplatňuje omezující 
opatření proti hospodářským subjektům 
z Evropské unie, přičemž tato opatření 
vedou k závažné a přetrvávající 
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diskriminaci hospodářských subjektů 
z Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatnění zásady reciprocity v kontextu koncesního řízení. Hospodářský subjekt, který se 
účastní koncesního řízení v členském státě EU může být z řízení vyloučen, pochází-li z třetí 
země, jež v případě koncesního řízení uplatňuje opatření znepřístupňující místní trh 
evropským hospodářským subjektům.

Pozměňovací návrh 840
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možno použít důvod pro 
vyloučení uvedený v prvním pododstavci 
písm. c), stanoví veřejní zadavatelé 
a zadavatelé způsob posuzování plnění 
smluvních povinností, který je založen na 
objektivních a měřitelných kritériích 
a který se používá systematicky, jednotně 
a transparentně. O posouzení plnění 
povinností musí být dotyčný hospodářský 
subjekt vyrozuměn a musí mu být 
poskytnuta možnost vznést vůči zjištěním 
námitky a získat soudní ochranu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Kterýkoli zájemce nebo uchazeč, který vypouští se
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se nachází v jedné ze situací uvedených 
v odstavcích 5 až 7, může veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli poskytnout 
důkazy, které prokazují jeho spolehlivost 
navzdory existenci platných důvodů pro 
vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Kterýkoli zájemce nebo uchazeč, který 
se nachází v jedné ze situací uvedených 
v odstavcích 5 až 7, může veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli poskytnout 
důkazy, které prokazují jeho spolehlivost 
navzdory existenci platných důvodů pro 
vyloučení.

8. Kterýkoli zájemce nebo uchazeč, který 
se nachází v jedné ze situací uvedených 
v odstavcích 5 až 7, může na základě 
obdobného uplatnění směrnice o zadávání 
veřejných zakázek [dříve směrnice 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004] 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
poskytnout důkazy, které prokazují jeho 
spolehlivost navzdory existenci platných 
důvodů pro vyloučení.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí a uvést je 
do souladu s ustanoveními směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 843
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Kterýkoli zájemce nebo uchazeč, který 8. Pokud existují platné důvody, kterýkoli 
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se nachází v jedné ze situací uvedených
v odstavcích 5 až 7, může veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli poskytnout 
důkazy, které prokazují jeho spolehlivost 
navzdory existenci platných důvodů pro 
vyloučení.

zájemce, uchazeč nebo subdodavatel, který 
se nachází v situaci uvedené v odstavci 7, 
může veřejnému zadavateli poskytnout 
důkazy prokazující jeho spolehlivost 
navzdory existenci platných důvodů pro 
vyloučení. Za platný důvod se považuje 
například rozsudek vynesený před 
několika lety.

Or. de

Pozměňovací návrh 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Kterýkoli zájemce nebo uchazeč, který 
se nachází v jedné ze situací uvedených 
v odstavcích 5 až 7, může veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli poskytnout 
důkazy, které prokazují jeho spolehlivost 
navzdory existenci platných důvodů pro 
vyloučení.

8. Kterýkoli zájemce nebo uchazeč, který 
se nachází v jedné ze situací uvedených 
v odstavci 7, může veřejnému zadavateli 
nebo zadavateli poskytnout důkazy, které 
prokazují jeho spolehlivost navzdory 
existenci platných důvodů pro vyloučení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 845
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy stanoví podmínky pro 
uplatňování tohoto článku. Na žádost 
zpřístupní ostatním členským státům 
informace týkající se důvodů pro 
vyloučení uvedených v tomto článku. 
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace v souladu 

vypouští se
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s ustanoveními článku 88 směrnice 
[nahrazující směrnici 2004/18/ES].

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Podmínky plnění zakázky

1. veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
uplatňují u prováděných prací a služeb 
dodatečná sociální a environmentální 
kritéria, která uvádějí v oznámení 
o koncesi;
2. Pokud jde o mzdy (včetně příplatků), 
pracovní dobu a jiné pracovní podmínky 
pracovníků zapojených do plnění koncese, 
stanoví veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
požadavky, které nejsou o nic méně 
výhodné než podmínky platné ve stejné 
oblasti za stejnou práci v příslušném 
povolání nebo průmyslu na základě:
a) kolektivní dohody o mzdách nebo 
výsledku jiného uznaného jednání, 
k němuž došlo mezi sdruženími 
pracovníků a zaměstnavateli, ke kterým 
patří podstatná část pracovníků 
a zaměstnanců v příslušném povolání 
nebo průmyslu nebo
b) rozhodčích nálezů (pokud to stanoví 
vnitrostátní právní předpisy), nebo
c) vnitrostátních právních předpisů.
Pokud v oblasti, v níž má být práce 
vykonána, se pracovní podmínky neřídí 
jedním z výše uvedených způsobů, musí 
pracovní podmínky veřejných zadavatelů 
nebo zadavatelů zapojeným pracovníkům 
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zajistit mzdy (včetně příplatků), pracovní 
dobu a jiné pracovní podmínky, které 
nejsou o nic méně výhodné než podmínky, 
které zaručují zaměstnavatelé z nejbližší 
srovnatelné oblasti nebo zaměstnavatelé, 
kteří patří ke stejnému povolání nebo 
průmyslu coby smluvní strana a jsou ve 
stejných podmínkách.

Or. de

Pozměňovací návrh 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 a
1. Veřejní zadavatelé a zadavatelé stanoví 
zvláštní podmínky pro poskytování služeb 
a prací v rámci koncese a zejména pro 
sociální a environmentální záležitosti, 
jsou-li tyto podmínky určeny v oznámení 
o koncesi.
2. Pokud jde o mzdy (včetně příplatků), 
pracovní dobu a jiné pracovní podmínky 
pracovníků, příslušní veřejní zadavatelé 
zahrnou podmínky, které příslušným 
pracovníkům takovou úroveň ochrany, 
která není o nic méně výhodná než úroveň 
pro práci stejné povahy v příslušném 
odvětví nebo průmyslu v oblasti, kde je 
práce vykonávána, a to prostřednictvím:
a) kolektivních dohod nebo jiného 
uznaného mechanismu jednání mezi 
organizacemi zaměstnavatelů 
a pracovníků, jež zastupují podstatnou 
část zaměstnavatelů a pracovníků 
v příslušném odvětví nebo průmyslu nebo
b) arbitrážních nálezů (stanoví-li tak 
příslušné vnitrostátní právní předpisy); 
nebo
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c) vnitrostátních právních předpisů nebo 
nařízení.
Pokud nejsou pracovní podmínky uvedené 
v předchozím pododstavci regulovány 
v něm uvedeným způsobem v místě, kde 
jsou práce nebo služby uskutečňovány, 
budou podmínky pro provedení smlouvy 
určeny v souladu s takovými nástroji 
v nejbližší vhodné oblasti nebo na základě 
obecné úrovně v odvětví nebo průmyslu, 
v němž je koncesionář zaměstnán 
zaměstnavateli, jejichž obecné podmínky 
jsou podobné. 

Or. en

Pozměňovací návrh 848
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se
Stanovení lhůt
1. Při stanovování lhůt pro podávání 
žádostí o koncesi a předkládání nabídek 
zohledňují veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé zejména složitost koncese a čas 
nutný pro vypracování nabídek, aniž jsou 
dotčeny minimální lhůty stanovené 
v článku 37.
2. Pokud mohou být žádosti nebo nabídky 
podány pouze po návštěvě nebo kontrole 
podkladů ke koncesní dokumentaci na 
místě, prodlouží se lhůty pro podání 
žádostí o koncesi tak, aby se všechny 
dotčené hospodářské subjekty mohly včas 
seznámit se všemi informacemi, které jsou 
potřebné pro vyhotovení žádostí nebo 
nabídek.

Or. en
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Odůvodnění

Nadbytečné, neboť minimální lhůta je stanovena v článku 38.

Pozměňovací návrh 849
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při stanovování lhůt pro podávání 
žádostí o koncesi a předkládání nabídek 
zohledňují veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé zejména složitost koncese a čas 
nutný pro vypracování nabídek, aniž jsou 
dotčeny minimální lhůty stanovené 
v článku 37.

1. Při stanovování lhůt pro podávání 
žádostí o koncesi a předkládání nabídek 
zohledňují veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé zejména složitost koncese a čas 
nutný pro vypracování nabídek, aniž jsou 
dotčeny minimální lhůty stanovené 
v článku 38.

Or. es

Pozměňovací návrh 850
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Časová lhůta pro předložení žádostí 
nebo předložení nabídek nepřekročí 52 
dní ode dne, kdy bylo zasláno oznámení 
o koncesi, respektive zájemci měli přístup 
k výzvě k předkládání nabídek.

Or. fr

Odůvodnění

Časová lhůta 30 dní, kterou navrhl zpravodaj, je příliš krátká pro předložení nabídek na 
koncese, které jsou ve své podstatě velmi komplexní. Časová lhůta 52 dní by byla vhodnější, 
neboť by umožnila zachování hospodářské soutěže a zabránila tomu, aby stávající zájemci 
byli zvýhodněni oproti novým zájemcům.
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Pozměňovací návrh 851
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 52 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o koncesi.

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 30 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o koncesi.

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 52 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o koncesi.

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 
52 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo 
odesláno oznámení o koncesi.

Or. de

Odůvodnění

Výraz „kalendářní dny“ je přesnější.

Pozměňovací návrh 853
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 52 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o koncesi.

1. Jestliže veřejní zadavatelé a zadavatelé 
použijí koncesi, nesmí být lhůta pro podání 
žádostí o koncesi kratší než 30 dnů ode 
dne, kdy bylo odesláno oznámení 
o koncesi.

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Lhůta pro doručení nabídek může být 
zkrácena o pět dnů, pokud zadavatel 
souhlasí s tím, aby byly nabídky podány
elektronickými prostředky v souladu 
s článkem 25.

2. Lhůta pro doručení nabídek může být 
zkrácena o pět dnů, pokud zadavatel 
souhlasí s tím, aby byly nabídky podány 
elektronickými prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Lhůta pro doručení nabídek může být 
zkrácena o pět dnů, pokud zadavatel 
souhlasí s tím, aby byly nabídky podány 
elektronickými prostředky v souladu 
s článkem 25.

2. Lhůta pro doručení nabídek může být 
zkrácena o pět dnů, pokud zadavatel 
souhlasí s tím, aby byly nabídky podány 
elektronickými prostředky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Návrh směrnice
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 a
Kritéria pro udělení

1. Zadavatel může jednat se zájemci 
a uchazeči. Koncese se udělují na základě 
objektivních kritérií stanovených 
v souladu se zásadami uvedenými v čl. -26 
a odst. 2.
2. Předmět koncese, kritéria pro udělení 
a minimální požadavky se v průběhu 
jednání nemění žádným svévolným nebo 
diskriminačním způsobem. O jakýchkoli 
změnách musí být dotčení zájemci 
a uchazeči neprodleně informováni.
3. Kritéria pro udělení koncese souvisí 
s předmětem koncese. Mohou zahrnovat 
environmentální a sociální kritéria 
a kritéria rovnoprávnosti pohlaví nebo 
kritéria související s inovacemi. Zadavatel 
ověří, zda nabídky náležitě splňují kritéria 
pro udělení.
4. Zadavatel v oznámení o koncesi nebo
ve výzvě k předkládání nabídek určí své 
pořadí důležitosti pro kritéria uvedená 
v odstavci 1, pokud nějaké má.

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Článek 38 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 a
Požadavky na funkci

1. Požadavky na funkci určují cíle, jejichž 
dosažení se očekává od prací nebo služeb, 
které jsou předmětem koncese. Jsou 
stanoveny v koncesní dokumentaci.
2. Požadavky na funkci jsou v souladu se 
zásadou rovného přístupu hospodářských 
subjektů ke koncesnímu řízení a nesmí 
vytvářet neodůvodněné překážky pro 
otevření koncesí hospodářské soutěži.
Zejména není-li to odůvodněno 
předmětem koncese, nesmí požadavky na 
funkci odkazovat na určité provedení 
nebo zdroj nebo na určitý postup nebo na 
obchodní značky, patenty, typy nebo 
určitou výrobu, pokud by to vedlo 
k zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
podniků nebo určitých výrobků. Takový 
odkaz je výjimečně povolen, pokud není 
možný dostatečně přesný a srozumitelný 
popis předmětu zakázky; takový odkaz 
musí být doprovázen slovy „nebo 
rovnocenný“.

Or. fr

Odůvodnění

Nový článek zohledňující odstranění článku 32, které provedl zpravodaj. Povinnosti 
koncesionářů by měly odkazovat na zamýšlený výsledek, nikoli na prostředky. Spojení 
„technické nebo funkční požadavky“ dostatečně nezohledňuje specificitu koncesí.

Pozměňovací návrh 858
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 38 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Kritéria pro udělení

1. Zadavatel může jednat se zájemci 
a uchazeči. Koncese se udělují na základě 
objektivních kritérií stanovených 
v souladu se zásadami uvedenými v čl. 26 
a pododst. 2.
2. Předmět koncese, kritéria pro udělení 
a minimální požadavky se v průběhu 
jednání nemění žádným svévolným nebo 
diskriminačním způsobem. O jakýchkoli 
změnách musí být dotčení zájemci 
a uchazeči neprodleně informováni.
3. Kritéria pro udělení mohou zahrnovat 
environmentální a sociální kritéria 
a kritéria soudržnosti nebo kritéria 
související s inovacemi. Zadavatel ověří, 
zda nabídky náležitě splňují kritéria pro 
udělení.

Or. fr

Odůvodnění

Převzato ze zpravodajova nového článku 38a, odstraní se tím souvislost mezi předmětem 
koncese a sociálními a environmentálními kritérii jakož i pořadí kritérií, jež by byly zdrojem 
právní nejistoty a odporují cíli transparentnosti. 

Pozměňovací návrh 859
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Technické nebo funkční požadavky

1. Technické nebo funkční požadavky 
jsou stanoveny v koncesních 
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dokumentech.
Definují požadované vlastnosti prací, 
služby nebo dodávky.
Tyto vlastnosti se mohou také týkat 
konkrétního postupu realizace nebo 
poskytnutí požadovaných prací, dodávek 
nebo služeb nebo jakékoli fáze jejich 
životního cyklu uvedeného v čl. 2 bodu 14.
2. Technické nebo funkční požadavky 
určují požadované vlastnosti prací nebo 
služeb, které jsou předmětem koncese.
3. Technické nebo funkční požadavky 
jsou v souladu se zásadou rovného 
přístupu hospodářských subjektů ke 
koncesnímu řízení a nesmí vytvářet 
neodůvodněné překážky pro otevření 
koncesí hospodářské soutěži.
Technické nebo funkční požadavky jsou 
v souladu s ekologickými aspekty, 
zdravotními, bezpečnostními, sociálními 
a pracovními zákony, pravidly a normami 
stanovenými v právních předpisech Unie 
nebo ve vnitrostátních právních 
předpisech a kolektivními smlouvami, 
které jsou platné v místě, kde se práce, 
služby a dodávky uskutečňují.
Zejména není-li to odůvodněno 
předmětem koncese, nesmí technické nebo 
funkční požadavky odkazovat na určité 
provedení nebo zdroj nebo na určitý 
postup nebo na obchodní značky, patenty, 
typy nebo určitou výrobu, pokud by to 
vedlo k zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých podniků nebo určitých výrobků. 
Takový odkaz je výjimečně povolen, 
pokud není možný dostatečně přesný 
a srozumitelný popis předmětu zakázky; 
takový odkaz musí být doprovázen slovy 
„nebo rovnocenný“.
Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
mohou požadovat, aby hospodářské 
subjekty předložily osvědčení vydané 
uznaným orgánem jako důkaz o souladu 
s technickými nebo funkčními požadavky 
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stanovenými v koncesní dokumentaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 vypouští se
[...]

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je nadbytečné a nepřispívá k právní srozumitelnosti. Základní pravidla 
týkající se rovného zacházení a nediskriminace, transparentnosti a proporcionality jsou již 
zahrnuta v článku 7 směrnice, stačí tedy, že jsou zmíněna jednou. Na druhou stranu je jasná 
souvislost s předmětem zakázky zásadní, je již nicméně uvedena v článku 36.

Pozměňovací návrh 861
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Koncese jsou udělovány na základě 
objektivních kritérií, která zajistí dodržení 
zásad transparentnosti, nediskriminace 
a rovného zacházení a posuzování nabídek 
v podmínkách účinné soutěže a umožní 
určit celkovou ekonomickou výhodu pro 
veřejného zadavatele nebo zadavatele.

1. Koncese jsou udělovány na základě 
objektivních kritérií, která zajistí dodržení 
zásad transparentnosti, nediskriminace 
a rovného zacházení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Koncese jsou udělovány na základě 
objektivních kritérií, která zajistí dodržení 
zásad transparentnosti, nediskriminace 
a rovného zacházení a posuzování nabídek 
v podmínkách účinné soutěže a umožní 
určit celkovou ekonomickou výhodu pro 
veřejného zadavatele nebo zadavatele.

1. Koncese jsou udělovány na základě 
objektivních kritérií, která zajistí dodržení 
zásad transparentnosti, nediskriminace,
rovného zacházení a hospodářské 
účinnosti a posuzování nabídek 
v podmínkách účinné soutěže a umožní 
určit celkovou ekonomickou výhodu pro 
veřejného zadavatele nebo zadavatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 863
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria pro udělení jsou spojena 
s předmětem koncese a neponechávají 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
neomezenou volnost výběru.

Kritéria pro udělení neponechávají 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
neomezenou volnost výběru.

Or. de

Pozměňovací návrh 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria zajišťují účinnou soutěž a jsou 
doplněna požadavky, jež umožňují účinně 

Tato kritéria zajišťují účinnou soutěž a jsou 
doplněna požadavky, jež umožňují účinně 
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ověřit informace, které uchazeči poskytli. 
Veřejní zadavatelé a zadavatelé proto na 
základě informací a důkazů předložených 
uchazeči účinně ověří, zda nabídky splňují 
kritéria pro udělení.

ověřit informace, které uchazeči poskytli. 
Veřejní zadavatelé a zadavatelé ověří
způsobem, který považují za vhodný, zda 
informace poskytnuté uchazeči splňují 
kritéria pro udělení. Přitom dodrží zásady 
transparentnosti a rovného zacházení 
s uchazeči.

Or. de

Odůvodnění

Začlenění zásad, jež v oblasti ověřování náležitého uplatňování kritérií pro udělení stanovil 
Soudní dvůr Evropské unie ve věci Wienstrom. 

Pozměňovací návrh 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
environmentálních charakteristik 
a inovačního charakteru;
b) u koncesí na služby a koncesí 
zahrnujících projekt stavebních prací lze 
přihlédnout k organizaci, kvalifikaci 
a zkušenostem pracovníků přidělených na 
plnění dotyčné koncese s tím, že po 
udělení koncese mohou být tito pracovníci 
nahrazeni pouze se souhlasem veřejného 
zadavatele nebo zadavatele, který musí 
ověřit, zda toto nahrazení zajišťuje 
rovnocennou organizaci a kvalitu;
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c) poprodejní služby a technickou pomoc, 
datum dodání a dodací lhůtu nebo lhůtu 
pro dokončení;
d) konkrétní postup výroby nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nebo jakékoli 
jiné fáze jejich životního cyklu uvedeného 
v čl. 2 odst. 1 bodu 14, pokud se kritéria 
týkají faktorů, jež přímo souvisí s těmito 
postupy a charakterizují konkrétní postup 
výroby nebo poskytnutí požadovaných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 866
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 867
Josef Weidenholzer

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

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 868
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) kvalitu, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, řešení pro všechny uživatele, 
environmentálních charakteristik 
a inovačního charakteru; kritéria v oblasti 
sociální politiky a politiky zaměstnanosti, 
například opatření podporující 
rovnoprávnost pohlaví, začlenění zvláště 
znevýhodněných skupin na trh práce, 
zejména mladých lidí a učňů, dlouhodobě 
nezaměstnaných, lidí s přistěhovaleckou 
minulostí a lidí se zdravotním postižením, 
a poskytnutí záruk uchazeči, 
subdodavately a firmami v dodavatelském 
řetězci, že pracovníci se budou těšit 
vynikajícím pracovním podmínkám.

Or. de

Pozměňovací návrh 869
Josef Weidenholzer
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Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) organizaci, kvalifikaci a zkušenosti 
pracovníků přidělených na plnění dotyčné 
koncese a právo veřejného zadavatele nebo 
zadavatele, aby s jeho souhlasem byli 
příslušní pracovníci nahrazeni;

Or. de

Pozměňovací návrh 870
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) u koncesí na služby a koncesí 
zahrnujících projekt stavebních prací lze 
přihlédnout k organizaci, kvalifikaci 
a zkušenostem pracovníků přidělených na 
plnění dotyčné koncese s tím, že po udělení 
koncese koncesionář nesmí nahradit tyto 
pracovníky jinými pracovníky, kteří mají 
nižší kvalifikaci nebo schopnosti, než jaké 
jsou požadovány na  místě, jehož se 
nahrazení týká, a je vyžadován následný 
souhlas veřejného zadavatele nebo 
zadavatele, který musí ověřit, zda toto 
nahrazení zajišťuje rovnocennou 
organizaci a kvalitu;

Or. es

Pozměňovací návrh 871
Josef Weidenholzer
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Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poprodejní služby a technickou pomoc, 
datum dodání a dodací lhůtu nebo lhůtu pro 
dokončení;

c) poprodejní služby a technickou pomoc, 
datum dodání a dodací lhůtu nebo lhůtu pro 
dokončení; a kvalitativní kritéria 
uživatelů;

Or. de

Pozměňovací návrh 872
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) konkrétní postup výroby nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb nebo jakékoli jiné 
fáze jejich životního cyklu uvedeného 
v čl. 2 odst. 1 bodu 14, pokud se kritéria 
týkají faktorů, jež přímo souvisí s těmito 
postupy a charakterizují konkrétní postup 
výroby nebo poskytnutí požadovaných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb.

d) konkrétní postup výroby nebo 
poskytnutí požadovaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb nebo jakékoli jiné 
fáze jejich životního cyklu uvedeného v čl. 
2 odst. 1 bodu 14, udržitelnost výrobního 
procesu a uplatnění kritérií spravedlivého 
obchodování.

e) vnější náklady, jako jsou náklady na 
životní prostředí vyplývající z dlouhých 
cest, které musí být uskutečněny za 
účelem poskytnutí služby a mohou být 
sníženy prostřednictvím využívání 
dopravních prostředků šetrnějších 
k životnímu prostředí, jako je železnice. 

Or. de

Pozměňovací návrh 873
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 4 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) bezpečnost a technické a finanční 
kapacity uchazeče.

Or. it

Pozměňovací návrh 874
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) cenu a náklady.

Or. de

Pozměňovací návrh 875
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sociální faktory související s vnějšími 
sociálními náklady přímo spojenými 
s životním cyklem, jako je dopad výroby 
na okolní životní prostředí a komunity; 
sociální podmínky a pracovní podmínky 
určující zdraví a bezpečnost na pracovišti, 
sociální zabezpečení a pracovní podmínky 
v souladu s právními a správními předpisy 
na úrovni EU a jednotlivých členských 
států, rozhodčími nálezy, kolektivními 
dohodami a smlouvami a s ustanoveními 
mezinárodního pracovního práva, která 
platí v místě, kde se práce, služba či 
dodávka provádí; tyto povinnosti se 
vztahují rovněž na přeshraniční situace, 
kdy pracovníci z jednoho členského státu 
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poskytují služby v jiném členském státě.

Or. de

Odůvodnění

Plně podporuji návrh pana Juvina na odstranění ustanovení o technických specifikacích.  
Pokud by onen návrh neměl získat většinu, pak by tento pozměňovací návrh mohl být 
alternativou.

Pozměňovací návrh 876
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) externí environmentální náklady přímo 
spojené s životním cyklem, pokud je lze 
vyjádřit v peněžní hodnotě a ověřit ji, které 
mohou zahrnovat náklady na emise 
skleníkových plynů a emise jiných 
znečišťujících látek a jiné náklady na 
zmírňování změny klimatu.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud veřejní zadavatelé posuzují náklady 
podle přístupu vycházejícího z nákladů 
životního cyklu, uvedou v koncesní 
dokumentaci údaje předložené uchazečem 
a metodu, kterou veřejný zadavatel nebo 
zadavatel použije k výpočtu nákladů 
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životního cyklu. Metoda použitá k určení 
nákladů životního cyklu musí splňovat 
všechny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vypracována na základě vědeckých 
informací nebo je založena na jiných
objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritériích;

a) je založena na objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních kritériích;

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je určena pro opakované nebo trvalé 
použití;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 880
Heide Rühle

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

c) je přístupná všem stranám, které mají 
zájem.

c) požadované údaje lze poskytnout 
obvykle pečlivými hospodářskými subjekty 
bez nadměrného úsilí, včetně subjektů ze 
třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé a zadavatelé umožní 
hospodářským subjektům použít ke 
stanovení nákladů životního cyklu u svých 
nabídek jinou metodiku, pokud doloží, že 
tato metodika splňuje požadavky stanovené 
v písmenech a), b) a c) a je rovnocenná 
metodice, kterou uvedl veřejný zadavatel 
nebo zadavatel.

Veřejní zadavatelé a zadavatelé umožní 
hospodářským subjektům použít ke 
stanovení nákladů životního cyklu u svých 
nabídek jinou metodiku, pokud doloží, že 
tato metodika splňuje požadavky stanovené 
v písmenech a), b) a c) a je rovnocenná 
metodice, kterou uvedl veřejný zadavatel 
nebo zadavatel. Neměli by však být 
diskriminováni ti uchazeči, kteří investují 
čas a peníze na dodržení metodiky 
uvedené veřejným zadavatelem, a proto 
mohou veřejní zadavatelé vyžadovat 
dokument osvědčený třetí stranou jako 
důkaz splnění rovnocennosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě přijetí společné metodiky pro vypouští se
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výpočet nákladů životního cyklu v rámci 
legislativního aktu Unie, včetně aktů 
v přenesené pravomoci podle odvětvových 
předpisů, použije se v případě, je-li 
zohledňování nákladů životního cyklu 
zahrnuto do kritérií pro udělení 
uvedených v čl. 39 odst. 4.
Seznam těchto legislativních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden 
v příloze II. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 46 akty v přenesené 
pravomoci za účelem aktualizace tohoto 
seznamu, jsou-li tyto změny nezbytné 
v důsledku přijetí nových právních 
předpisů a zrušení nebo změny těchto 
právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě přijetí společné metodiky pro 
výpočet nákladů životního cyklu v rámci 
legislativního aktu Unie, včetně aktů 
v přenesené pravomoci podle odvětvových 
předpisů, použije se v případě, je-li 
zohledňování nákladů životního cyklu 
zahrnuto do kritérií pro udělení 
uvedených v čl. 39 odst. 4.

vypouští se

Seznam těchto legislativních aktů a aktů 
v přenesené pravomoci je uveden 
v příloze II. Komise je zmocněna přijímat 
v souladu s článkem 46 akty v přenesené 
pravomoci za účelem aktualizace tohoto 
seznamu, jsou-li tyto změny nezbytné 
v důsledku přijetí nových právních 
předpisů a zrušení nebo změny těchto 
právních předpisů.
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Or. de

Odůvodnění

Ustanovení, která podporují veřejné zadavatele, aby náklady životního cyklu využívali jako 
kritérium pro udělení veřejné zakázky, jsou vítána. Právní požadavek se však týká budoucí 
metody výpočtu, kterou je třeba ještě stanovit, a měl by být nyní z důvodu nepředvídatelnosti 
vypuštěn.

Pozměňovací návrh 884
Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 vypouští se
Subdodávky
1. V koncesní dokumentaci může veřejný 
zadavatel nebo zadavatel od uchazečů 
vyžadovat nebo mu může členský stát 
uložit povinnost vyžadovat, aby ve své 
nabídce uvedli případný podíl koncese, 
jenž mají v úmyslu zadat třetím stranám 
formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele.
2. Odstavcem 1 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 vypouští se
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Subdodávky
1. V koncesní dokumentaci může veřejný 
zadavatel nebo zadavatel od uchazečů 
vyžadovat nebo mu může členský stát 
uložit povinnost vyžadovat, aby ve své 
nabídce uvedli případný podíl koncese, 
jenž mají v úmyslu zadat třetím stranám 
formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele.
2. Odstavcem 1 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Or. de

Odůvodnění

Vztah mezi uchazečem a subdodavateli upravuje vnitrostátní smluvní právo, na které by tato 
směrnice neměla mít vliv. Toto ustanovení by zároveň přivodilo nejasnou právní situaci, 
neboť subdodavatel by se stal dodavatelem. Ustanovení by také mohlo veřejného zadavatele 
připravit o možnost zadržení platby, pokud je pravděpodobné, že zakázka nebude řádně 
splněna.

Pozměňovací návrh 886
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V koncesní dokumentaci může zadavatel 
od uchazečů vyžadovat nebo mu může 
členský stát uložit povinnosti vyžadovat, 
aby ve své nabídce uvedli případný podíl 
koncese, jenž mají v úmyslu zadat třetím 
stranám formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele. Členské státy 
omezí možnost uchazeče zadat jakoukoli 
část prací nebo služeb, které mají být 
provedeny, nebo zboží, které má být 
dodáno, subdodavatelům na tři po sobě 
následující subdodavatelské úrovně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 887
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

V průběhu plnění koncese se seznam 
subdodavatelů aktualizuje, aby byly 
zohledněny náhrady nebo změny.

Or. it

Pozměňovací návrh 888
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Veřejný zadavatel nebo zadavatel od 
uchazečů požaduje, aby ve své nabídce 
uvedli případný podíl koncese, jenž mají 
v úmyslu zadat třetím stranám formou 
subdodávky, a případné navrhované 
subdodavatele.

Or. de
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Pozměňovací návrh 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V koncesní dokumentaci může zadavatel 
od uchazečů vyžadovat nebo mu může 
členský stát uložit povinnosti vyžadovat, 
aby ve své nabídce uvedli případný podíl 
koncese, jenž mají v úmyslu zadat třetím 
stranám formou subdodávky, a případné 
navrhované subdodavatele. Zadavatel určí, 
jaké části prací nebo služeb nesmějí být 
zadány třetím stranám. Jsou-li části prací 
nebo služeb zadány třetím stranám, 
informuje uchazeč zadavatele. Členské 
státy omezí možnost uchazeče zadat 
jakoukoli část prací nebo služeb, které 
mají být provedeny, subdodavatelům na 
tři po sobě následující subdodavatelské 
úrovně. Subdodávky nesmí vést k horším 
pracovním podmínkám nebo nižším 
standardům v oblasti životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 891
Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Odstavcem 1 není dotčena otázka 
odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu. Členské státy zajistí systém 
společné a individuální odpovědnosti 
napříč subdodavatelským řetězcem. 
Zajistí, aby hlavní dodavatel a každý dílčí 
subdodavatel, který porušil základní 
práva, požadavky v oblasti zdraví 
a bezpečnosti nebo sociálněprávní 
a pracovněprávní předpisy a normy tak, 
jak jsou stanoveny v právních předpisech 
Unie a v právních předpisech členských 
států a v kolektivních smlouvách, které se 
uplatní tam, kde probíhají stavební práce, 
dodávky nebo služby, mohl být povinen 
uhradit částky dlužné v souvislosti s tímto 
porušením, například nezaplacené 
odměny, daně nebo příspěvky na sociální 
pojištění, a to navíc kromě těch, které 
uhradil zaměstnavatel-subdodavatel nebo 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, nebo místo nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

odpovědnosti hlavního hospodářského 
subjektu.

Členské státy vytvoří systém společné 
a individuální odpovědnosti vztahující se 
na celý subdodavatelský řetězec. Zajistí, 
aby hlavní dodavatel a každý dílčí 
subdodavatel, který porušil základní 
práva, požadavky v oblasti zdraví 
a bezpečnosti nebo sociálněprávní 
a pracovněprávní předpisy a normy tak, 
jak jsou stanoveny v právních předpisech 
Unie a v právních předpisech členských 
států a v kolektivních smlouvách, které se 
uplatní tam, kde probíhají stavební práce, 
dodávky nebo služby, mohl být povinen 
uhradit částky dlužné v souvislosti s tímto 
porušením, a to navíc kromě těch, které 
uhradil zaměstnavatel-subdodavatel nebo 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, nebo místo nich.
Členské státy mohou ve vnitrostátních 
právních předpisech zavést přísnější 
pravidla odpovědnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou stanovit, že 
odmítnou subdodavatele navrženého 
hospodářským subjektem v případě, že:
i) subdodavatel nesplnil podmínky pro 
účast v řízení stanovené pro hospodářský 
subjekt provádějící zakázku;
ii) subdodavatel není schopen náležitě 
provést část zakázky.
Podmínky pro účast v řízení a schopnost 
subdodavatele provést zakázku jsou 
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hodnoceny úměrně k prováděné části 
zakázky, na základě kritérií pro výběr 
stanovených v článku 36.

Or. pl

Pozměňovací návrh 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42 vypouští se
[...]

Or. de

Odůvodnění

V současnosti platné směrnice zahrnují odpovídající ustanovení, které stanoví podmínky pro 
provádění koncesních řízení. Ustanovení tohoto článku přinášejí zbytečnou administrativní 
zátěž veřejným zadavatelům a snižují flexibilitu koncesního řízení.

Pozměňovací návrh 895
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 42 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna koncesí v době jejich platnosti Změna koncesí udělených po vstupu této 
směrnice v platnost

Or. it

Pozměňovací návrh 896
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podstatná změna ustanovení koncesní 
smlouvy v době její platnosti se pro účely 
této směrnice považuje za nové udělení 
a vyžaduje nové koncesní řízení v souladu 
s touto směrnicí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podstatná změna ustanovení koncesní 
smlouvy v době její platnosti se pro účely 
této směrnice považuje za nové udělení 
a vyžaduje nové koncesní řízení v souladu 
s touto směrnicí.

1. Podstatná změna ustanovení koncesní 
smlouvy v době její platnosti po vstupu 
této směrnice v platnost se pro účely této 
směrnice považuje za nové udělení 
a vyžaduje nové koncesní řízení v souladu 
s touto směrnicí.

Or. it

Pozměňovací návrh 898
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podstatná změna ustanovení koncesní 
smlouvy v době její platnosti se pro účely 
této směrnice považuje za nové udělení 
a vyžaduje nové koncesní řízení v souladu 
s touto směrnicí.

1. Koncese může být změněna v době své 
platnosti prostřednictvím dodatku ke 
smlouvě, nejsou-li změny zásadní. 
Podstatná změna podmínek koncesní 
smlouvy v době její platnosti se pro účely 
této směrnice považuje za nové udělení 
a vyžaduje nové koncesní řízení v souladu 
s touto směrnicí a podléhá ustanovením 
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odstavce 6.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení o změně koncese prostřednictvím dodatku ke smlouvě musí být ujasněna s cílem 
poskytnout větší flexibilitu, a tím zohlednit povahu koncesí coby dlouhodobých smluv.

Pozměňovací návrh 899
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Změna koncese v době její platnosti se 
považuje za podstatnou ve smyslu 
odstavce 1, pokud vede k podstatně 
odlišné koncesi, než je koncese, jež byla 
udělena původně. Aniž je dotčen 
odstavec 3 a 4, změna se v každém případě 
považuje za podstatnou, je-li splněna 
jedna z těchto podmínek:

vypouští se

a) změna zavádí podmínky, jež by 
v případě, že by byly součástí původního 
koncesního řízení, umožnily výběr jiných 
žadatelů, než byli vybráni původně, nebo 
by umožnily udělit koncesi jinému žadateli 
nebo uchazeči;
b) změna mění ekonomickou vyváženost 
koncese ve prospěch koncesionáře nebo
c) změna výrazně rozšiřuje rozsah koncese 
tak, že se vztahuje na dodávky, služby 
nebo stavební práce, jež nebyly původně 
zahrnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Změna koncese v době její platnosti se 
považuje za podstatnou ve smyslu 
odstavce 1, pokud vede k podstatně 
odlišné koncesi, než je koncese, jež byla 
udělena původně. Aniž je dotčen 
odstavec 3 a 4, změna se v každém případě 
považuje za podstatnou, je-li splněna jedna 
z těchto podmínek:

2. Změna koncese v době její platnosti se 
považuje za podstatnou, je-li splněna jedna 
z těchto podmínek:

-a) změna mění povahu zakázky;
-aa) změna znamená nahrazení 
smluvního partnera; 
Toto ustanovení se nevztahuje na případ, 
kdy postavení původního dodavatele 
částečně nebo zcela převezme jiný 
hospodářský subjekt:
i) restrukturalizace;
ii) převod kapitálu nebo akcií mezi 
podniky;
iii) převzetí koncesionáře jiným 
hospodářským subjektem v návaznosti na 
úpadek nebo převzetí na základě 
smluvního ujednání jiným hospodářským 
subjektem, který splňuje původně 
stanovená kritéria pro výběr na základě 
kvality, za předpokladu, že s sebou tento 
krok nepřináší další podstatné změny 
zakázky a jeho cílem není obejít 
ustanovení této směrnice. 

Or. fr

Odůvodnění

Upřesnění spojení „zásadní změna“.

Pozměňovací návrh 901
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) změna mění ekonomickou vyváženost 
koncese ve prospěch koncesionáře nebo

b) změna zásadně mění ekonomickou 
vyváženost koncese nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 902
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pod podmínkou, že se nezmění 
celková povaha koncese, není jakákoli 
změna koncese považována za podstatnou, 
pokud: 
a) byla plánována v původní smlouvě 
o koncesi ve formě doložky o přezkumu 
nebo jasných, přesných a jednoznačných 
opcí, které uvádějí rozsah a povahu 
případných změn i podmínky, kdy je 
možné je uplatnit,
b) její hodnota nepřesahuje limit 
stanovený v článku 6 a je nižší než 15 % 
aktualizované hodnoty původní koncese 
na konci lhůty pro provedení této 
směrnice.
Pro účely použití předchozího 
pododstavce:
i) Je-li provedeno několik postupných 
změn, posuzují se tyto změny na základě 
kumulativní hodnoty postupných změn. 
Pro koncese probíhající v konečném datu 
pro provedení této směrnice je příslušnou 
hodnotou aktualizovaná kumulativní 
hodnota postupných změn od konečného 
data pro provedení této směrnice;
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ii) hodnota se vypočítá v souladu 
s metodou stanovenou v článku 6;
iii) hodnota je vyjádřena v konstantní 
měně v konečném datu pro provedení 
směrnice nebo případně datu plánované 
změny.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přináší větší flexibilitu v oblasti změn koncesí.

Pozměňovací návrh 903
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pod podmínkou, že se nezmění 
celková povaha koncese, není změna 
koncese považována za podstatnou, 
pokud:
a) byla plánována v původní smlouvě 
o koncesi ve formě doložky o přezkumu 
nebo jasných, přesných a jednoznačných 
opcí, které uvádějí rozsah a povahu 
případných změn i podmínky, kdy je 
možné je uplatnit,
b) její hodnota nepřesahuje limit 
stanovený v článku 6 a je nižší než 10 % 
aktualizované hodnoty původní koncese.
Je-li provedeno několik postupných změn, 
posuzují se tyto změny na základě 
kumulativní hodnoty postupných změn.

Or. fr

Odůvodnění

Přebírá návrh zpravodaje (pozměňovací návrh 191) týkající se změny limitu z 5 % na 10 % 
s cílem poskytnout větší flexibilitu.
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Pozměňovací návrh 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pod podmínkou, že se nezmění 
celková povaha koncese, není změna 
koncese považována za podstatnou, 
pokud:
a) byla plánována v původní smlouvě 
o koncesi ve formě doložky o přezkumu 
nebo jasných, přesných a jednoznačných 
opcí, které uvádějí rozsah a povahu 
případných změn i podmínky, kdy je 
možné je uplatnit nebo
b) její hodnota nepřesahuje limit 
stanovený v článku 6 a je nižší než 5 % 
aktualizované hodnoty původní koncese.
Je-li provedeno několik postupných změn, 
posuzují se tyto změny na základě 
kumulativní hodnoty postupných změn.

Or. fr

Odůvodnění

Objasnění pozměňovacího návrhu č. 191 předloženého zpravodajem: podmínky stanovené 
v tomto novém odstavci nejsou kumulativní (je přidán výraz „nebo“).

Pozměňovací návrh 905
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahrazení koncesionáře se považuje za 
podstatnou změnu ve smyslu odstavce 1.

vypouští se
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První pododstavec se nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního 
dodavatele v důsledku restrukturalizace, 
platební neschopnosti nebo smluvního 
ustanovení částečně nebo zcela převezme 
jiný hospodářský subjekt, který splňuje 
původně stanovená kritéria pro výběr na 
základě kvality, za předpokladu, že 
s sebou tento krok nepřináší další 
podstatné změny koncese a jeho cílem 
není obejít ustanovení této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nahrazení koncesionáře se považuje za 
podstatnou změnu ve smyslu odstavce 1.

vypouští se

První pododstavec se nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního 
dodavatele v důsledku restrukturalizace, 
platební neschopnosti nebo smluvního 
ustanovení částečně nebo zcela převezme 
jiný hospodářský subjekt, který splňuje 
původně stanovená kritéria pro výběr na 
základě kvality, za předpokladu, že 
s sebou tento krok nepřináší další 
podstatné změny koncese a jeho cílem 
není obejít ustanovení této směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Začleněno do bodu 2.

Pozměňovací návrh 907
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nepovažuje se změna za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1 
v případě, že její hodnota nepřekračuje 
prahové hodnoty stanovené v článku 5 
a pohybuje se pod 5 % hodnoty původní 
smlouvy, za předpokladu, že tato změna 
nemění celkovou povahu smlouvy. Je-li 
provedeno několik postupných změn, 
posuzují se tyto změny na základě 
kumulativní hodnoty postupných změn.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nepovažuje se změna za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1 
v případě, že její hodnota nepřekračuje 
prahové hodnoty stanovené v článku 5 
a pohybuje se pod 5 % hodnoty původní 
smlouvy, za předpokladu, že tato změna 
nemění celkovou povahu smlouvy. Je-li 
provedeno několik postupných změn, 
posuzují se tyto změny na základě 
kumulativní hodnoty postupných změn.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh (je ho třeba číst spolu s pozměňovacím návrhem 191, který 
navrhl zpravodaj: čl. 42 odst. 4 byl včleněn do nového čl. 42 odst. 2a).
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Pozměňovací návrh 909
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nepovažuje se změna za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1 
v případě, že její hodnota nepřekračuje 
prahové hodnoty stanovené v článku 5 
a pohybuje se pod 5 % hodnoty původní 
smlouvy, za předpokladu, že tato změna 
nemění celkovou povahu smlouvy. Je-li
provedeno několik postupných změn, 
posuzují se tyto změny na základě 
kumulativní hodnoty postupných změn.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Text zahrnut v odstavci 2a.

Pozměňovací návrh 910
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nepovažuje se změna za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1 v případě, 
že její hodnota nepřekračuje prahové 
hodnoty stanovené v článku 5 a pohybuje 
se pod 5 % hodnoty původní smlouvy, za 
předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu smlouvy. Je-li provedeno 
několik postupných změn, posuzují se tyto 
změny na základě kumulativní hodnoty 

4. Jestliže lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nepovažuje se změna za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1 v případě, 
že její hodnota nepřekračuje prahové 
hodnoty stanovené v článku 5 nebo se
pohybuje pod 20 % hodnoty původní 
smlouvy, za předpokladu, že tato změna 
nemění celkovou povahu smlouvy. Je-li 
provedeno několik postupných změn, 
posuzují se tyto změny na základě 
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postupných změn. kumulativní hodnoty postupných změn.

Or. it

Pozměňovací návrh 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nepovažuje se změna za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1 v případě, 
že její hodnota nepřekračuje prahové 
hodnoty stanovené v článku 5 a pohybuje 
se pod 5 % hodnoty původní smlouvy, za 
předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu smlouvy. Je-li provedeno 
několik postupných změn, posuzují se tyto 
změny na základě kumulativní hodnoty 
postupných změn.

4. Jestliže lze hodnotu změny vyjádřit 
v penězích, nepovažuje se změna za 
podstatnou ve smyslu odstavce 1 v případě, 
že její hodnota nepřekračuje prahové 
hodnoty stanovené v článku 5 a pohybuje 
se pod 20 % hodnoty původní smlouvy, za 
předpokladu, že tato změna nemění 
celkovou povahu smlouvy. Je-li provedeno 
několik postupných změn, posuzují se tyto 
změny na základě kumulativní hodnoty 
postupných změn. Navýšení aktuálních 
částek, jež koncesionář pobírá od třetích 
stran, v porovnání s částkami, jež odhadl 
veřejný zadavatel nebo zadavatel na 
začátku koncesního řízení, s sebou nenese 
změnu smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Konzistence s přístupem ECR v hlavní směrnici. Přípustná standardní hodnota před změnou 
koncesní smlouvy podle čl. 42 odst. 4 se považuje za „významnou“, zvýší-li se z 5 % na 
alespoň 20 %. Navíc je vhodné jasně stanovit, že pokud koncesionář přijme operační riziko, 
měl by moci využít i pozitivních aspektů.

Pozměňovací návrh 912
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Změny koncesí se nepovažují za 
podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v koncesní dokumentaci 
v jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách nebo opčních 
právech. Tato ustanovení uvádějí rozsah 
a povahu možných změn nebo opčních 
práv a rovněž podmínky, za nichž je lze 
uplatnit. Nesmí však stanovit změny nebo 
opční práva, které by měnily celkovou 
povahu koncese.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Změny koncesí se nepovažují za 
podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v koncesní dokumentaci 
v jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách nebo opčních 
právech. Tato ustanovení uvádějí rozsah 
a povahu možných změn nebo opčních 
práv a rovněž podmínky, za nichž je lze 
uplatnit. Nesmí však stanovit změny nebo 
opční práva, které by měnily celkovou 
povahu koncese.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Začleněno do bodu 2a.
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Pozměňovací návrh 914
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Změny koncesí se nepovažují za 
podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v koncesní dokumentaci 
v jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách nebo opčních 
právech. Tato ustanovení uvádějí rozsah 
a povahu možných změn nebo opčních 
práv a rovněž podmínky, za nichž je lze 
uplatnit. Nesmí však stanovit změny nebo 
opční práva, které by měnily celkovou 
povahu koncese.

5. Změny koncesí se nepovažují za 
podstatné ve smyslu odstavce 1, pokud 
byly stanoveny v koncesní dokumentaci 
v jasných, přesných a jednoznačných 
ustanoveních o změnách nebo opčních 
právech a proběhly v souladu s právními 
předpisy. Tato ustanovení uvádějí rozsah 
a povahu možných změn nebo opčních 
práv a rovněž podmínky, za nichž je lze 
uplatnit. Nesmí však stanovit změny nebo 
opční práva, které by měnily celkovou 
povahu koncese.

Or. it

Pozměňovací návrh 915
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 nevyžaduje
podstatná změna nové koncesní řízení, 
jsou-li splněny tyto kumulativní podmínky:

Podstatná změna nevyžaduje nové 
koncesní řízení, omezuje-li se změna na 
rozsah trvání koncese potřebný pro 
udržení nebo zlepšení účinnosti 
a vykonávání činností v rámci působnosti 
směrnice nebo jsou-li splněny tyto 
kumulativní podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) potřeba změny vyplývá z okolností, jež 
veřejný zadavatel nebo zadavatel jednající 
s péčí řádného hospodáře nemohl 
předvídat;

Netýká se českého znění.

Or. fr

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 917
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) potřeba změny vyplývá z okolností, jež 
veřejný zadavatel nebo zadavatel jednající 
s péčí řádného hospodáře nemohl 
předvídat;

a) potřeba změny vyplývá z okolností 
zejména technické nebo finanční povahy, 
jež zadavatel jednající s péčí řádného 
hospodáře nemohl předvídat;

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) změna nemění celkovou povahu 
koncese;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) u koncesí udělených veřejnými 
zadavateli v případě, že zvýšení ceny není 
vyšší než 50 % hodnoty původní koncese.

c) hodnota zamýšlené změny nepřesahuje 
50 % aktualizované hodnoty koncese. 
Hodnota se aktualizuje v souladu 
s ustanoveními článku 2a.

Or. fr

Pozměňovací návrh 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u koncesí udělených veřejnými 
zadavateli v případě, že zvýšení ceny není 
vyšší než 50 % hodnoty původní koncese.

c) u koncesí udělených veřejnými 
zadavateli v případě, že zamýšlená změna 
nepřesahuje 50 % aktualizované původní 
hodnoty koncese.

Or. fr

Odůvodnění

Technická změna pozměňovacího návrhu 194, jenž předložil zpravodaj (původní verze tohoto 
pozměňovacího návrhu nebyla negativní).

Pozměňovací návrh 921
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) u koncesí udělených veřejnými 
zadavateli v případě, že zvýšení ceny není 
vyšší než 50 % hodnoty původní koncese.

f) nebo hodnota zamýšlené změny 
přesahuje 50 % aktualizované původní
hodnoty koncese.
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Or. en

Pozměňovací návrh 922
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
zveřejní oznámení o těchto změnách 
v Úředním věstníku Evropské unie. Tato 
oznámení obsahují informace uvedené 
v příloze VII a jsou zveřejňována v souladu 
s ustanoveními článku 28.

Zadavatelé uveřejní oznámení o takových 
změnách v Úředním věstníku Evropské 
unie. Tato oznámení obsahují informace 
uvedené v příloze VII a jsou zveřejňována 
v souladu s ustanoveními článku 28.

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Veřejní zadavatelé a zadavatelé 
neprovedou změnu koncese v těchto 
případech:

vypouští se

a) pokud by cílem změny byla náprava 
nedostatků při plnění koncese 
koncesionářem nebo jejich důsledků, je-li 
možno nápravy dosáhnout prosazením 
smluvních závazků;
b) pokud by cílem změny byla kompenzace 
rizika zvýšení ceny plynoucího z cenových 
výkyvů, které by mohly podstatně ovlivnit 
plnění koncese a proti kterým koncesionář 
provedl zajišťovací operace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 7 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) omezuje-li se změna na rozsah trvání 
koncese potřebný pro to, aby koncesionář 
získal zpět další investice, jež učinil 
v zájmu zachování nebo zlepšení účinnosti 
a vykonávání činností stanovené koncesí. 
Tento druh investic se nepovažuje za 
zásadní změnu koncese v smyslu výše 
uvedeného odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Zejména u koncesí, které vyžadují zařízení na poskytování služeb, koncesionář často 
pokračuje v investicích (které na začátku zakázky nepředpokládal) s cílem přizpůsobit zařízení 
vývoji trhu a poptávce jeho klientů. Pokud by tyto investice nebyly uskutečněny, byla by 
ohrožena celková účinnost koncesionáře, a to proti všeobecnému zájmu.

Pozměňovací návrh 925
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v řízení podle článku 258 Smlouvy, že 
členský stát nesplnil své povinnosti podle 
Smluv, a to na základě skutečnosti, že 
veřejný zadavatel nebo zadavatel 
příslušející k tomuto členskému státu 
udělil dotyčnou koncesi, aniž by dodržel 
své povinnosti podle Smluv a této 
směrnice.

vypouští se



AM\916835CS.doc 107/143 PE497.783v03-00

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy dále zajistí, aby v případě, že 
koncese vyprší a služby poskytované 
koncesionářem musí být i nadále 
poskytovány, byly splněny následující 
podmínky:
a) v jakémkoli případě se současný 
koncesionář může účastnit výběrového 
řízení na udělení nové koncese;
b) je-li koncese udělena novému 
koncesionáři, jsou přijata veškerá vhodná 
opatření s cílem zajistit, aby v období, kdy 
současný koncesionář je nahrazen novým, 
byly služby poskytovány bez přerušení;
c) nový koncesionář nebo zadavatel je 
povinen odškodnit současného 
koncesionáře za investice, které ještě 
v době uplynutí platnosti koncese nebyly 
získány zpět. Ve vhodných případech a 
v rámci dodržení objektivních, 
transparentních a předvídatelných kritérií 
mohou členské státy dále stanovit, že 
odškodnění může také zahrnovat odkaz na 
dobrou vůli, kterou současný koncesionář 
projevil během plnění koncese a zdědí 
nový koncesionář.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice stanovuje zásadu výběrových koncesních řízení pro trh se zakázkami, 
ale neuvádí nic o potenciálních negativních důsledcích způsobených nahrazením původního 
koncesionáře, koncesionářem novým. Pokud současný koncesionář vlastně vytvořil trh, který 
neexistoval (například vytvořil infrastrukturu, která přilákala spoustu klientů), zdá se vhodné, 
aby se uvažovalo o přiznání odškodnění za nehmatatelnou dobrou vůli, která byla projevena 
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a jinak by byla zděděna novým koncesionářem zadarmo.

Pozměňovací návrh 927
Heide Rühle

Návrh směrnice
Hlava 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava IV vypouští se
Změny směrnic 89/665/EHS a 98/13/EHS
[...]

Or. en

Odůvodnění

Komise bohužel nepřezkoumala směrnice o přezkumném řízení (směrnice 89/665/ES 
a 92/13/ES, jak o to žádal Evropský parlament. V současné podobě budou vytvářet neúměrně 
vysokou administrativní zátěž pro koncese na služby, které jsou svou povahou flexibilními 
nástroji.

Pozměňovací návrh 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
[...]

Or. de

Odůvodnění

Uplatnění směrnic o přezkumném řízení (směrnice 89/665/EHS a 92/13/ES) by nebylo úměrné 
tak komplexním smlouván jako jsou koncese. Pokyny pro členské státy by měly být založeny 
na judikatuře Soudního dvora, který ve věci C-324/98 rozhodl o uložení povinnosti členským 
státům, aby povolily pouze přezkum nestrannosti koncesních řízení.
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Pozměňovací návrh 929
Peter Simon

Návrh směrnice
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
[...]

Or. de

Odůvodnění

Soudní dvůr Evropské unie v případu C-324/98 shledal, že členské státy by měly mít povinnost 
umožnit pouze přezkum nestrannosti koncesních řízení.

Pozměňovací návrh 930
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
[...]

Or. en

Pozměňovací návrh 931
Peter Simon

Návrh směrnice
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44a
Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
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vhodné postupy pro ověření nestrannosti 
rozhodnutí o udělení koncese.

Or. de

Odůvodnění

Soudní dvůr Evropské unie v případu C-324/98 shledal, že členské státy by měly mít povinnost 
umožnit pouze přezkum nestrannosti koncesních řízení.

Pozměňovací návrh 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45 vypouští se
[...]

Or. de

Odůvodnění

Uplatnění směrnic o přezkumném řízení (směrnice 89/665/EHS a 92/13/ES) by nebylo úměrné 
tak komplexním smlouván jako jsou koncese. Pokyny pro členské státy by měly být založeny 
na judikatuře Soudního dvora, který ve věci C-324/98 rozhodl o uložení povinnosti členským 
státům, aby povolily pouze přezkum nestrannosti koncesních řízení.

Pozměňovací návrh 933
Peter Simon

Návrh směrnice
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45 vypouští se
[...]

Or. de
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Pozměňovací návrh 934
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45 vypouští se
[...]

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 21 odst. 3, čl. 23 odst. 2, čl. 25 
odst. 3, čl. 40 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 je 
Komisi svěřeno na dobu neurčitou od [den 
vstupu této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 2 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou od [den 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 936
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 21odst. 3, čl. 23 odst. 2, čl. 25 
odst. 3, čl. 40 odst. 3 a čl. 52 odst. 2
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 
2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 



PE497.783v03-00 112/143 AM\916835CS.doc

CS

ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 937
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 
30. června 2014. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 
30. června 2014. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění. Tato směrnice nemá vliv na 
udělení koncesí, k němuž došlo nejpozději 
před [...]1. 
__________________
1 datum provedení směrnice 

Or. en

Pozměňovací návrh 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 
30. června 2014. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 
30. června 2015. Členské státy zajistí, aby 
se tato ustanovení netýkala koncesí 
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udělených před tímto datem. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit právní nejistotě v souvislosti se současnými 
koncesními smlouvami.

Pozměňovací návrh 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkazy na čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) 
směrnice 2004/17/ES a čl. 1 odst. 3 a 4 
a hlavu III směrnice 2004/18/ES se 
považují za odkazy na tuto směrnici.

1. Odkazy na čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) 
směrnice 2004/17/ES a čl. 1 odst. 3 a 4 
a hlavu III směrnice 2004/18/ES se 
považují za odkazy na tuto směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Toto nové ustanovení zavádí přechodné období pro ty přidružené podniky, které operují ve 
vodohospodářství a jiných oblastech, jejichž činnosti nemohou být při výpočtu celkového 
obratu odděleny, pokud jde o podmínky stanovené článkem 11. To těmto subjektům navíc 
umožní, aby se přizpůsobily současným pravidlům, aniž by byla ohrožena jejich celková 
struktura.

Pozměňovací návrh 940
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 50. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy do svých zákonů, nařízení 
a správních ustanovení začlení přechodné 
období od 5 do 10 let pro provedení 
ustanovení této směrnice u jakékoli nové 
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koncesní smlouvy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koncese na služby pro účely činností 
uvedených v odst. 3 přílohy III, které jsou 
v současnosti poskytovány přidruženými 
podniky, jak stanoví článek 11, mohou být 
prodloužen, aniž by platila ustanovení této 
směrnice, a to pod podmínkou, že 100 % 
celkového obratu přidruženého podniku 
týkajícího se činností uvedených v odst. 3 
přílohy III v předchozích třech letech 
pochází z poskytování služeb podniků, 
k nimž jsou přidruženy.
Tato prodloužení se mohou uskutečnit do 
tří let od data uvedeného v čl. 49 odst. 1. 
Výsledné smlouvy budou platné do té 
doby, dokud budou splněny výše uvedené 
podmínky, a budou ukončeny nejpozději 5 
let od data uvedeného v čl. 49 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Toto nové ustanovení zavádí přechodné období pro ty přidružené podniky, které operují ve 
vodohospodářství a jiných oblastech, jejichž činnosti nemohou být při výpočtu celkového 
obratu odděleny, pokud jde o podmínky stanovené článkem 11. To těmto subjektům navíc 
umožní, aby se přizpůsobily současným pravidlům, aniž by byla ohrožena jejich celková 
struktura.

Pozměňovací návrh 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Příloha 3 – odstavce 2, 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o plyn a teplo: vypouští se
a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí plynu nebo tepla; 
b) dodávky plynu nebo tepla do takových 
sítí.
Dodávka plynu nebo tepla do sítí, které 
poskytují služby veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 a 3 se 
nepovažuje za činnost ve smyslu bodu 1, 
pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky:
c) výroba plynu nebo tepla dotčeným 
subjektem je nevyhnutelným důsledkem 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v tomto bodě nebo v bodech 2 
až 4 této přílohy; 
d) dodávka do veřejné sítě je zaměřená 
pouze na hospodářské využití takové 
výroby a nepřesahuje 20 % průměrného 
obratu subjektu za poslední tři roky včetně 
běžného roku. 
3. Pokud jde o elektřinu:
a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí elektřiny; 
b) dodávky elektřiny do takových sítí. 
Pro účely této směrnice zahrnuje dodávka 
elektřiny výrobu a velkoobchodní prodej 
elektřiny. 
Dodávka elektřiny do sítí, které poskytují 
službu veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele podle čl. 4 odst. 1 bodů 2 a 3, 
se nepovažuje za činnost ve smyslu 
bodu 1, pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky: 
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a) dotčený subjekt elektřinu vyrábí, 
protože její spotřeba je nezbytná pro 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v tomto bodě nebo v bodech 1, 3 
a 4 této přílohy, 
b) dodávka do veřejné sítě závisí pouze na 
vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 
30 % celkové průměrné výroby elektrické 
energie tohoto subjektu za poslední tři 
roky včetně běžného roku. 
4. Pokud jde o vodu:
a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí pitné vody;
b) dodávky pitné vody do takových sítí.
Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
koncese, které udělují nebo organizují 
subjekty provozující výše uvedenou 
činnost a které souvisejí s: 
c) projekty vodohospodářských děl, 
zavlažováním nebo odvodňováním půdy 
za předpokladu, že množství vody určené 
pro dodávky pitné vody představuje více 
než 20 % celkového množství vody, jež má 
být získána takovými projekty nebo 
zavlažovacími či odvodňovacími 
zařízeními, nebo 
d) čištěním a úpravou odpadních vod.
Dodávka pitné vody do sítí, které poskytují 
službu veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 
a odst. 2 se nepovažují za činnost ve 
smyslu prvního pododstavce, pokud jsou 
splněny všechny tyto podmínky:
e) dotčený subjekt pitnou vodu vyrábí, 
protože její spotřeba je nezbytná pro 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v bodech 1 až 4 této přílohy; 
f) dodávka do veřejné sítě závisí pouze na 
vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 
30 % celkové průměrné výroby pitné vody 
subjektu za poslední tři roky včetně 
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běžného roku.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k článku 8.

Pozměňovací návrh 943
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o plyn a teplo: Dodávka 
plynu nebo tepla do sítí, které poskytují 
služby veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 a 3 se 
nepovažuje za činnost ve smyslu bodu 1, 
pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky:

vypouští se

a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí plynu nebo tepla;
b) dodávky plynu nebo tepla do takových 
sítí.
c) výroba plynu nebo tepla dotčeným 
subjektem je nevyhnutelným důsledkem 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v tomto bodě nebo v bodech 2 
až 4 této přílohy;
d) dodávka do veřejné sítě je zaměřená 
pouze na hospodářské využití takové 
výroby a nepřesahuje 20 % průměrného 
obratu subjektu za poslední tři roky včetně 
běžného roku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 944
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o elektřinu: vypouští se
a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí elektřiny;
b) dodávky elektřiny do takových sítí.
Pro účely této směrnice zahrnuje dodávka 
elektřiny výrobu a velkoobchodní prodej 
elektřiny.
Dodávka elektřiny do sítí, které poskytují 
službu veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele podle čl. 4 odst. 1 bodů 2 a 3, 
se nepovažuje za činnost ve smyslu 
bodu 1, pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky:
a) dotčený subjekt elektřinu vyrábí, 
protože její spotřeba je nezbytná pro 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v tomto bodě nebo v bodech 1, 3 
a 4 této přílohy,
b) dodávka do veřejné sítě závisí pouze na 
vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 
30 % celkové průměrné výroby elektrické 
energie tohoto subjektu za poslední tři 
roky včetně běžného roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 945
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice zahrnuje dodávka 
elektřiny výrobu a velkoobchodní prodej 
elektřiny.

Pro účely této směrnice zahrnuje dodávka 
elektřiny výrobu a dodávku 
(velkoobchodní prodej i maloobchodní 
prodej cílovým spotřebitelům) elektřiny.

Or. fr

Odůvodnění

Konzistence s ustanoveními odvětvové směrnice.

Pozměňovací návrh 946
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o vodu: vypouští se
a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí pitné vody;
b) dodávky pitné vody do takových sítí.
Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
koncese, které udělují nebo organizují 
subjekty provozující výše uvedenou 
činnost a které souvisejí s:
a) projekty vodohospodářských děl, 
zavlažováním nebo odvodňováním půdy 
za předpokladu, že množství vody určené 
pro dodávky pitné vody představuje více 
než 20 % celkového množství vody, jež má 
být získána takovými projekty nebo 
zavlažovacími či odvodňovacími 
zařízeními, nebo
b) čištěním a úpravou odpadních vod.
Dodávka pitné vody do sítí, které poskytují 
službu veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 
a odst. 2 se nepovažují za činnost ve 
smyslu prvního pododstavce, pokud jsou 
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splněny všechny tyto podmínky:
a) dotčený subjekt pitnou vodu vyrábí, 
protože její spotřeba je nezbytná pro 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v bodech 1 až 4 této přílohy;
b) dodávka do veřejné sítě závisí pouze na 
vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 
30 % celkové průměrné výroby pitné vody 
subjektu za poslední tři roky včetně 
běžného roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o vodu: vypouští se
a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí pitné vody;
b) dodávky pitné vody do takových sítí.
Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
koncese, které udělují nebo organizují 
subjekty provozující výše uvedenou 
činnost a které souvisejí s:
a) projekty vodohospodářských děl, 
zavlažováním nebo odvodňováním půdy 
za předpokladu, že množství vody určené 
pro dodávky pitné vody představuje více 
než 20 % celkového množství vody, jež má 
být získána takovými projekty nebo 
zavlažovacími či odvodňovacími 
zařízeními, nebo
b) čištěním a úpravou odpadních vod.
Dodávka pitné vody do sítí, které poskytují 
službu veřejnosti prostřednictvím 
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zadavatele podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 
a odst. 2 se nepovažují za činnost ve 
smyslu prvního pododstavce, pokud jsou 
splněny všechny tyto podmínky:
a) dotčený subjekt pitnou vodu vyrábí, 
protože její spotřeba je nezbytná pro 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v bodech 1 až 4 této přílohy;
b) dodávka do veřejné sítě závisí pouze na 
vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 
30 % celkové průměrné výroby pitné vody 
subjektu za poslední tři roky včetně 
běžného roku.

Or. de

Pozměňovací návrh 948
Peter Simon

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o vodu: vypouští se
a) poskytování nebo provoz pevných sítí 
určených k poskytování služby veřejnosti 
v souvislosti s výrobou, dopravou nebo 
distribucí pitné vody;
b) dodávky pitné vody do takových sítí.
Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
koncese, které udělují nebo organizují 
subjekty provozující výše uvedenou 
činnost a které souvisejí s:
a) projekty vodohospodářských děl, 
zavlažováním nebo odvodňováním půdy 
za předpokladu, že množství vody určené 
pro dodávky pitné vody představuje více 
než 20 % celkového množství vody, jež má 
být získána takovými projekty nebo 
zavlažovacími či odvodňovacími 
zařízeními, nebo
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(b) čištěním a úpravou odpadních vod.
Dodávka pitné vody do sítí, které poskytují 
službu veřejnosti prostřednictvím 
zadavatele podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 
a odst. 2 se nepovažují za činnost ve 
smyslu prvního pododstavce, pokud jsou 
splněny všechny tyto podmínky:
a) dotčený subjekt pitnou vodu vyrábí, 
protože její spotřeba je nezbytná pro 
vykonávání jiné činnosti, než které jsou 
uvedeny v bodech 1 až 4 této přílohy;
b) dodávka do veřejné sítě závisí pouze na 
vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 
30 % celkové průměrné výroby pitné vody 
subjektu za poslední tři roky včetně 
běžného roku.

Or. de

Pozměňovací návrh 949
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Činnosti spojené s poskytováním nebo 
provozem sítí poskytujících službu 
veřejnosti v oblasti železniční dopravy, 
automatizovaných systémů, tramvajové, 
trolejbusové, autobusové nebo lanové 
dopravy.

4. Činnosti spojené s poskytováním nebo 
provozem sítí poskytujících službu 
veřejnosti v oblasti železniční dopravy, 
automatizovaných systémů, tramvajové, 
trolejbusové, autobusové nebo lanové 
dopravy v takovém rozsahu, aby se 
neřídily jinými nástroji Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Činnosti spojené s poskytováním nebo 
provozem sítí poskytujících službu 
veřejnosti v oblasti železniční dopravy, 
automatizovaných systémů, tramvajové, 
trolejbusové, autobusové nebo lanové 
dopravy.

4. Činnosti spojené s poskytováním nebo 
provozem sítí poskytujících službu 
veřejnosti v oblasti železniční dopravy, 
automatizovaných systémů, tramvajové, 
trolejbusové, autobusové nebo lanové 
dopravy a činnosti, jejichž cílem je 
uspokojit dopravní potřeby obyvatel.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně uvádí, že veřejné dopravní služby nemohou být považovány za 
sítě pro poskytování a provozování dopravních služeb – například lanové dráhy – které 
souvisejí pouze s podnikáním společností a jejichž cílem není uspokojit obecné dopravní 
potřeby obyvatel, ale řídit cestovní ruch, rekreační, hravé a sportovní činnosti, a tím 
způsobem využívat hor.

Pozměňovací návrh 951
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týká dopravních služeb, má se za to, 
že síť existuje tam, kde je služba 
poskytována podle provozních podmínek 
stanovených příslušným orgánem 
členského státu, jako jsou podmínky pro 
obsluhované trasy, kapacita, která má být 
k dispozici, nebo četnost služeb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týká dopravních služeb, má se za to, 
že síť existuje tam, kde je služba 
poskytována podle provozních podmínek 
stanovených příslušným orgánem 
členského státu, jako jsou podmínky pro 
obsluhované trasy, kapacita, která má být 
k dispozici, nebo četnost služeb.

Co se týká dopravních služeb, má se za to, 
že síť existuje tam, kde je služba 
poskytována podle provozních podmínek 
stanovených příslušným orgánem 
členského státu, jako jsou podmínky pro 
obsluhované trasy, kapacita, která má být 
k dispozici, nebo četnost služeb. Toto 
ustanovení v žádném případě neplatí pro 
činnosti související s dopravními systémy, 
které jsou vzhledem ke svým 
strukturálním a funkčním vlastnostem 
zaměřeny pouze na podnikání v oblasti 
poskytování cestovních, rekreačních 
a sportovních služeb, jež nespadají mezi 
úkoly veřejného zadavatele nebo činnosti 
zadavatele. 

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně uvádí, že veřejné dopravní služby nemohou být považovány za 
sítě pro poskytování a provozování dopravních služeb – například lanové dráhy – které 
souvisejí pouze s podnikáním společností a jejichž cílem není uspokojit obecné dopravní 
potřeby obyvatel, ale řídit cestovní ruch, rekreační, hrací a sportovní činnosti, a tím 
způsobem využívat hor.

Pozměňovací návrh 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Činnosti související s využíváním 
zeměpisné oblasti za účelem poskytování 
zařízení letišť a námořních nebo 
vnitrozemských přístavů nebo jiných 
terminálových zařízení pro letecké 
a námořní dopravce nebo dopravce na 
vnitrozemských vodních cestách nebo pro 
hospodářské subjekty těchto 
terminálových zařízení, jimž je po jejich 
dokončení zaručeno jejich využívání.
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Or. en

Odůvodnění

Tato vložená část usiluje o odstranění některých dvojznačností v případě, kdy hospodářský 
subjekt stavící toto zařízení, ho nevyužívá přímo coby terminálový subjekt, ale pronajímá ho 
třetí straně jako protihodnotu. V takovém případě vztah mezi pronajímatelem a nájemcem 
(nebo mezi majitelem a nájemníkem) nemůže být považován za koncesi na služby.

Pozměňovací návrh 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Terminálová zařízení nejsou druhem obecné infrastruktury, kterou zahrnují činnosti 
veřejného zadavatele, ale jedná se o nástavbu, jež je tedy zahrnuta do činností soukromých 
podniků.

Pozměňovací návrh 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Druh veřejného zadavatele nebo 
zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Pro plnění koncese je tato informace irelevantní, toto ustanovení tedy může být odstraněno. 
Bod 1 dostatečným způsobem definuje potřebné informace o zadavateli.

Pozměňovací návrh 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Druh veřejného zadavatele nebo 
zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Odhadovaná celková hodnota koncese 
(koncesí); je-li koncese rozdělena na části, 
je tato informace poskytnuta pro každou 
část spolu s podrobnou metodou výpočtu 
odhadované celkové hodnoty koncese 
v souladu s článkem 6.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.
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Pozměňovací návrh 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případ potřeby údaje, zda se jedná 
o koncesi vyhrazenou chráněným dílnám 
nebo zda je její plněno vyhrazeno v rámci 
programů chráněného zaměstnání,

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 10 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě potřeby údaje, zda je podle 
právních a správních předpisů 
poskytování služby vyhrazeno určité 
profesi, a odkazu na příslušné právní 
a správní předpisy,

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V případě potřeby zvláštní podmínky, 
jež se vztahují na plnění koncese.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. V případě potřeby informace 
o požadavcích a podmínkách spojených 
s používáním elektronických prostředků 
komunikace.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Informace o tom, zda koncese souvisí 
s projektem a/nebo programem 
financovaným z fondů Evropské unie.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Oznámení o koncesi by mělo obsahovat pouze informace, jež zainteresované strany potřebují 
k předložení nabídky. Není jasné, jakým způsobem je informace uvedená v tomto ustanovení 
relevantní.

Pozměňovací návrh 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 4 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Informace o tom, zda koncese souvisí 
s projektem a/nebo programem 
financovaným z fondů Evropské unie.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 964
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Popis zakázky: povaha a rozsah 
stavebních prací, povaha a množství nebo 
hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb. 
Je-li koncese rozdělena na části, jsou tyto 
informace poskytnuty pro každou část. V 
případě potřeby popis opčních práv.

5. Popis smlouvy: povaha a rozsah 
stavebních prací, povaha a množství nebo 
hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 965
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Kritéria uvedená v článku 39, která 
byla použita při udělení koncese nebo 
koncesí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Počet obdržených nabídek pro každou 
udělenou koncesi, včetně:

vypouští se

a) počtu nabídek obdržených od 
hospodářských subjektů, které jsou 
malými a středními podniky,
b) počtu nabídek obdržených ze zahraničí,
c) počtu nabídek obdržených 
elektronickými prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod F 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Pro každou udělenou koncesi název, 
adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, 
faxové číslo, elektronická a internetová 
adresa úspěšného uchazeče (uchazečů) 

vypouští se
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včetně
a) informace, zda je úspěšný uchazeč 
malým nebo středním podnikem,
b) informace, zda byla koncese udělena 
konsorciu.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 968
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Pro každou udělenou koncesi název, 
adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, 
faxové číslo, elektronická a internetová 
adresa úspěšného uchazeče (uchazečů) 
včetně

10. Pro každou udělenou koncesi název, 
adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, 
faxové číslo, elektronická a internetová 
adresa úspěšného uchazeče (uchazečů).

Or. en

Pozměňovací návrh 969
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace, zda je úspěšný uchazeč 
malým nebo středním podnikem,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 970
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 10 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, zda byla koncese udělena 
konsorciu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Hodnota a hlavní finanční podmínky 
udělené koncese, včetně poplatků a cen.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí. Toto 
ustanovení jde navíc proti zájmům hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh 972
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Hodnota a hlavní finanční podmínky 
udělené koncese, včetně poplatků a cen.

11. Hodnota a hlavní finanční podmínky 
udělené koncese.

Or. en
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Pozměňovací návrh 973
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. V případě potřeby pro každou 
udělenou koncesi údaj o hodnotě a podílu 
koncese, jenž bude pravděpodobně zadán 
třetím osobou formou subdodávky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Informace o tom, zda koncese souvisí 
s projektem a/nebo programem 
financovaným z fondů Evropské unie.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 975
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Název a adresa orgánu dohledu 
a subjektu příslušného pro odvolací 

14. Název a adresa orgánu příslušného pro 
odvolací a případně mediační řízení. 
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a případně mediační řízení. Přesné 
informace o lhůtě pro podání odvolání 
nebo v případě potřeby název, adresa, 
telefonní číslo, faxové číslo a elektronická 
adresa útvaru, u kterého mohou být tyto 
informace získány.

Přesné informace o lhůtě pro podání 
odvolání nebo v případě potřeby název, 
adresa, telefonní číslo, faxové číslo 
a elektronická adresa útvaru, u kterého 
mohou být tyto informace získány.

Or. en

Pozměňovací návrh 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Podrobná metoda výpočtu odhadované 
celkové hodnoty koncese v souladu 
s článkem 6.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí. Toto 
ustanovení by navíc mohlo malé veřejné zadavatele vystavit riziku právních sporů.

Pozměňovací návrh 977
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Podrobná metoda výpočtu odhadované 
celkové hodnoty koncese v souladu 
s článkem 6.

17. Metoda výpočtu odhadované celkové 
hodnoty koncese v souladu s článkem 6.

Or. en
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Pozměňovací návrh 978
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 5 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

II. INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT 
UVEDENY V OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ 
KONCESE ZVEŘEJNĚNÉM 
V SOULADU S ČL. 27 ODST. 2

vypouští se

1. Název, identifikační číslo (pokud je 
stanoví vnitrostátní předpisy), adresa 
včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové 
číslo, elektronická a internetová adresa 
veřejného zadavatele nebo zadavatele a, 
pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet 
další informace.
2. Popis zakázky: povaha a rozsah 
stavebních prací, povaha a množství nebo 
hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb. 
Je-li koncese rozdělena na části, jsou tyto 
informace poskytnuty pro každou část.

3. Referenční číslo (čísla) nomenklatury 
CPV.
4. Druh veřejného zadavatele nebo 
zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
5. Datum vydání rozhodnutí o udělení 
koncese.
6. Pro každou udělenou koncesi název, 
adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, 
faxové číslo, elektronická a internetová 
adresa hospodářských subjektů, jimž byla 
koncese udělena.
7. Hodnota a hlavní finanční podmínky 
udělené koncese, včetně poplatků a cen.
8. Podrobná metoda výpočtu odhadované 
celkové hodnoty koncese v souladu 
s článkem 6.

Or. en
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Pozměňovací návrh 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 6 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Hodnota a hlavní finanční podmínky 
udělené koncese, včetně poplatků a cen.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí. Toto 
ustanovení je navíc v rozporu se zásadou obchodního tajemství.

Pozměňovací návrh 980
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VII vypouští se
[...]

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VIII vypouští se
[...]

Or. en
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Pozměňovací návrh 982
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 9 – bod 1 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad pro publikace Evropské unie vydá 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
potvrzení uvedené v čl. 28 odst. 5.

Úřad pro publikace Evropské unie vydá 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli 
potvrzení uvedené v čl. 28 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 9 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zveřejnění doplňujících nebo 
dodatečných informací

vypouští se

Veřejní zadavatelé a zadavatelé zveřejní 
specifikace a doplňující dokumenty 
v plném znění na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 9 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zveřejnění doplňujících nebo 
dodatečných informací

vypouští se

Veřejní zadavatelé a zadavatelé zveřejní 
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specifikace a doplňující dokumenty 
v plném znění na internetu.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Příloha 9 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Formát a postupy pro zasílání 
oznámení elektronickými prostředky

vypouští se

Formát a postupy pro zasílání oznámení 
elektronickými prostředky stanovené 
Komisí jsou přístupné na internetové 
adrese „http://simap.europa.eu“.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování koncesí.

Pozměňovací návrh 986
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha X vypouští se
[...]

Or. en
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Pozměňovací návrh 987
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 10 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Xa
SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 17

Kód CPV Popis
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; od 85000000-9 do 85323000-
9; (kromě 85321000-5 a 85322000-2); 
98133100-5 a 98200000-5 / Zdravotní, 
sociální a jiné související služby
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 
79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-
5 do 80660000-8 (kromě 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1); od 92000000-1 
do 92700000-8 (kromě 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6)/ Administrativa 
výchovných zařízení, služeb zdravotní 
péče a kulturních služeb
75300000-9/ Povinné sociální zabezpečení
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Poskytování dávek
98000000-3; 55521100-9/ Jiné služby pro 
veřejnost, sociální služby a služby 
jednotlivcům
98120000-0/ Služby poskytované odbory
98131000-0/ Služby náboženských 
organizací
od 61000000-5 do 61530000-9; od 
63370000-3 do 63372000-7/ Vodní 
doprava
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; od 63000000-9 do 63600000-
5 (kromě 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7/ 
Podpůrné a vedlejší dopravní služby 
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od 74500000-4 do 74540000-6 (kromě 
74511000-4); od 95000000-2 do 
95140000-5/ Služby týkající se umísťování 
a poskytování pracovníků
od 74600000-5 do 74620000-1/ Pátrací 
a bezpečnostní služby kromě služeb 
přepravy pancéřovými vozy
od 74875000-3 do 74875200-5 a od 
92000000-1 do 92622000-7 (kromě 
92230000-2) / Rekreační, kulturní 
a sportovní služby

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha XI vypouští se
SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
EVROPSKÉ UNIE UVEDENÝ V ČL. 4 
ODST. 3 PÍSM. b)
Práva, která byla udělena postupem, 
u něhož bylo zajištěno náležité zveřejnění 
a udělení práv bylo založeno na 
objektivních kritériích, nepředstavují 
„zvláštní nebo výlučná práva“ ve smyslu 
této směrnice. Níže jsou uvedeny postupy 
zajišťující náležitou transparentnost ex 
ante při udělování povolení na základě 
jiných právních aktů Evropské unie, jež 
nepředstavují „zvláštní nebo výlučná 
práva“ ve smyslu této směrnice:
a) udělení oprávnění k provozu zařízení 
pro zemní plyn v souladu s postupy 
uvedenými v článku 4 směrnice 98/30/ES;
b) povolení nebo výběrové řízení na 
výstavbu nových zařízení na výrobu 
elektřiny v souladu se směrnicí 96/92/ES;
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c) udělení oprávnění v souladu s postupy 
stanovenými v článku 9 směrnice 
97/67/ES v souvislosti s poštovními 
službami, které nejsou nebo nesmí být 
vyhrazeny;
d) řízení o udělení povolení k provádění 
činnosti zahrnující dobývání uhlovodíků 
v souladu se směrnicí 94/22/ES;
e) smlouvy o veřejných službách ve 
smyslu nařízení (ES) č. 1370/2007, které 
byly uzavřeny na základě nabídkového 
řízení podle čl. 5 odst. 3 uvedeného 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 989
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha XII vypouští se
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍ 
PRO ELEKTRONICKÝ PŘÍJEM 
NABÍDEK A ŽÁDOSTÍ
1. Zařízení pro elektronický příjem 
nabídek a žádostí musí technickými 
prostředky a vhodnými postupy zaručovat 
přinejmenším, aby:
a) bylo možné přesně určit datum a čas 
doručení nabídek a žádostí;
a) bylo možné přiměřeně zajistit, že před 
uplynutím stanovených lhůt nemá nikdo 
přístup k údajům předaným v souladu 
s těmito požadavky;
b) bylo možné v případě porušení tohoto 
zákazu přístupu přiměřeně zajistit, že 
porušení bude spolehlivě zjistitelné;
c) datum otevření doručených údajů 
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mohly stanovit nebo změnit pouze 
oprávněné osoby;
d) v jednotlivých fázích koncesního řízení 
byl přístup ke všem předloženým údajům, 
resp. jejich části, možný pouze tehdy, 
jednají-li oprávněné osoby současně;
e) současné jednání oprávněných osob 
umožňovalo přístup k předaným údajům 
až od stanoveného data;
f) údaje doručené a otevřené v souladu 
s těmito požadavky zůstávaly přístupné 
pouze osobám, které jsou oprávněny se 
s nimi seznamovat, a
g) ověřování nabídek splňovalo požadavky 
stanovené v této příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 990
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha XIII vypouští se
INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT 
UVEDENY V OZNÁMENÍ 
PŘEDBĚŽNÝCH INFORMACÍ 
TÝKAJÍCÍCH SE KONCESÍ NA 
SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY
(podle čl. 26 odst. 3)
1. Název, identifikační číslo (pokud je 
stanoví vnitrostátní předpisy), adresa 
včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové 
číslo, elektronická a internetová adresa
veřejného zadavatele nebo zadavatele a, 
pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet 
další informace.
2. V případě potřeby elektronická nebo 
internetová adresa, na níž lze získat 
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specifikace a podklady.
3. Druh veřejného zadavatele nebo 
zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.
4. Referenční číslo (čísla) nomenklatury 
CPV. je-li koncese rozdělena na části, 
jsou tyto informace poskytnuty pro každou 
část.
5. Kód NUTS pro hlavní místo dodání 
nebo plnění koncese na služby.
6. Popis služeb a případně doprovodných 
stavebních prací a dodávek, na něž má být 
koncese udělena.
7. Odhadovaná celková hodnota koncese 
(koncesí); je-li koncese rozdělena na části, 
je tato informace poskytnuta pro každou 
část.
8. Podmínky pro účast.
9. V případě potřeby časová lhůta pro 
kontaktování veřejného zadavatele nebo 
zadavatele s cílem účastnit se řízení.
10. V případě potřeby stručný popis 
hlavních rysů zadávacího řízení, které 
bude použito.
11. Další důležité informace.

Or. en


