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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tato směrnice by neměla mít žádný 
vliv na právo orgánů veřejné správy na 
celostátní, regionální a místní úrovni 
rozhodnout zda, jak a do jaké míry si přejí 
samy provádět veřejnoprávní úkoly. 
Veřejné orgány na všech úrovních mohou 
k plnění úkolů veřejného zájmu použít 
vlastní zdroje, aniž by se musely obracet 
na externí hospodářské subjekty. Mohou 
tak činit ve spolupráci s dalšími veřejnými 
orgány.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Tato směrnice by se neměla zabývat 
financováním služeb obecného 
hospodářského zájmu ani režimy podpor 
poskytovaných členskými státy, zejména 
v sociální oblasti, v souladu s pravidly 
Společenství týkajícími se hospodářské 
soutěže. Celostátní, regionální a místní 
orgány by si měly zachovat zásadní úlohu 
a širokou diskreční pravomoc při 
poskytování, zadávání a organizování 
služeb obecného zájmu, a to co nejvíce na 
základě potřeb uživatelů a v souladu s cíli 
své veřejné politiky.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na základě 

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

výlučného práva, které mu bylo uděleno 
podle zveřejněných vnitrostátních právních 
a správních předpisů – jako je tomu 
v případě koncesí týkajících se námořního 
majetku ve vlastnictví státu pro účely 
aktivit spojených s cestovním ruchem
a trávením volného času – a v souladu se 
Smlouvou a odvětvovými předpisy Unie 
týkajícími se správy síťové infrastruktury 
související s činnostmi uvedenými 
v příloze III, protože uvedené výlučné 
právo znemožňuje uspořádání nabídkového 
řízení pro udělení koncese. Odchylně od 
všeobecného vynětí z oblasti působnosti 
této směrnice a aniž jsou dotčeny jeho 
právní důsledky, by se na koncese 
vymezené v čl. 8 odst. 1 měla vztahovat 
povinnost zveřejnit oznámení o udělení 
koncese za účelem zajištění základní 
transparentnosti, ledaže by podmínky 
zajištění transparentnosti byly stanoveny 
v odvětvových předpisech.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Přezkum tzv. prioritních 
a neprioritních služeb (služeb „A“ a „B“) 
ze strany Komise ukázal, že není 
odůvodněné omezit plné uplatňování 
právních předpisů o zadávání veřejných 
zakázek na ohraničený počet služeb. Tato 
směrnice by se proto měla vztahovat na 
řadu služeb (například služby společného 
stravování a služby v oblasti zásobování 
vodou), které vykazují potenciál 
k přeshraničnímu obchodu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k výsledkům hodnocení, 
které Komise provedla v souvislosti 
s reformou pravidel pro veřejné zakázky, je 
vhodné vyloučit z plného uplatňování této 
směrnice pouze ty služby, které mají 
omezený přeshraniční rozměr, zejména tzv. 
osobní služby, jako jsou určité sociální, 
zdravotní a vzdělávací služby. Tyto služby 
jsou poskytovány v konkrétním kontextu, 
který se mezi jednotlivými členskými státy 
kvůli rozdílným kulturním tradicím liší. Je 
proto nutné zavést zvláštní režim udělování 
koncesí na tyto služby, který bere v úvahu 
skutečnost, že tyto služby jsou nově 
regulovány. Povinnost zveřejnit oznámení 

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

předběžných informací a oznámení 
o udělení koncese, jejíž hodnota se rovná 
prahové hodnotě stanovené v této směrnici 
nebo je vyšší, se jeví jako vhodný 
způsob poskytnutí informací 
o podnikatelských příležitostech 
potencionálním uchazečům a o počtu 
a druhu udělených zakázek všem 
zainteresovaným stranám. Členské státy by 
dále měly zavést vhodná opatření 
s ohledem na udělování koncesí na tyto 
služby zaměřená na zajištění dodržování 
zásad transparentnosti a rovného zacházení 
s hospodářskými subjekty a současně 
umožnění veřejným zadavatelům 
a zadavatelům zohledňovat specifickou 
povahu daných služeb. Členské státy by 
měly zajistit, aby veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajistit kvalitu, kontinuitu, přístupnost, 
dostupnost a komplexnost služeb, 
specifické potřeby různých kategorií 
uživatelů, zapojení a posílení postavení 
uživatelů a inovace.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) Veřejní zadavatelé a zadavatelé by 
měli mít na základě zásady nezávislé 
správy a v souladu se Smlouvami EU 
volnost rozhodnout se, jakým způsobem 
budou poskytovat, organizovat a spravovat 
provádění stavebních prací a poskytování 
služeb, za něž odpovídají, v souladu 
s legislativním rámcem a s metodami, 
které považují za nejúčinnější zejména pro 
účely zaručení vysoké úrovně kvality, 
bezpečnosti a finanční dostupnosti, 
rovného zacházení a podpory 
univerzálního přístupu a práv uživatelů 
veřejných služeb.
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí není dotčena volnost 
členských států vymezit v souladu 
s právem Unie, co považují za služby 
obecného hospodářského zájmu, jak by 
měly být tyto služby zorganizovány 
a financovány – v souladu s pravidly pro 
poskytování státní podpory – a jaké 
konkrétní povinnosti by jim měly být 
uloženy.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Vyjasňuje, že situace, kdy je pouze udělen souhlas, např. právo na průchod a průjezd, 
nespadá do oblasti působnosti směrnice.
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Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Vyjasnění odpovídající judikatuře Soudního dvora ve věci WAZV Gotha (C-206/08), podle níž 
se může jednat o koncesi i v případě, že je provozní riziko, kterému je vystaven daný subjekt, 
od začátku omezené díky veřejnoprávním podmínkám.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Pokud jde o veřejné koncese na stavební 
práce a koncese na stavební práce, výpočet 
odhadované hodnoty musí brát v úvahu jak 
náklady na stavební práce, tak celkovou 
odhadovanou hodnotu dodávek a služeb, 
které veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
poskytnou zhotoviteli za předpokladu, že 
jsou nezbytné k provedení stavebních 
prací. V případě koncesí na užívání 
veřejných statků pro účely poskytování 
služeb veřejnosti se tato prahová hodnota 
odhadne a vypočítá na období jednoho 
roku.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé jednají 
s hospodářskými subjekty na základě 
zásady rovnosti a postupují transparentním
a přiměřeným způsobem. Koncesní řízení 
nelze koncipovat s cílem vyloučit ho 
z oblasti působnosti této směrnice nebo 
uměle zúžit hospodářskou soutěž.

Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé jednají 
s hospodářskými subjekty na základě 
zásady rovnosti a postupují transparentním 
způsobem. Koncesní řízení nelze 
koncipovat s cílem vyloučit ho z oblasti 
působnosti této směrnice nebo uměle zúžit 
hospodářskou soutěž.

Odůvodnění

Uplatňovat zásadu proporcionality na některé subjekty, jichž se návrh směrnice týká, může 
být poněkud riskantní.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) služeb obecného hospodářského 
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zájmu;

Odůvodnění

Protokol č. 26 připojený k Lisabonské smlouvě výslovně uznává právo regionálních 
a místních orgánů spravovat vlastní veřejné služby a jejich širokou diskreční pravomoc při 
poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu způsobem, který 
co nejvíce odpovídá potřebám uživatelů. Služby tohoto typu proto nemohou spadat do oblasti 
působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) civilní ochrany, předcházení 
pohromám a obvyklých služeb prevence 
rizik;

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozhodčích a smírčích služeb; c) rozhodčích a smírčích služeb a právních 
a notářských služeb;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, služeb centrálních bank
a operací prováděných s Evropským 

d) finančních služeb v souvislosti 
s vydáváním, prodejem, nákupem nebo 
převodem cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, služeb centrálních bank,
operací prováděných s Evropským 
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nástrojem finanční stability; nástrojem finanční stability a činností za 
účelem získávání peněz či kapitálu pro 
zadavatele;

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pracovních smluv; e) pracovních smluv a ustanovení ohledně 
povinného sociálního zabezpečení;

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) veřejných služeb v přepravě cestujících
ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.19

g) služeb v přepravě cestujících do té míry, 
do jaké jsou upravovány jinými nástroji 
Společenství;

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) sociálních a zdravotnických služeb.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejný zadavatel nebo zadavatel ovládá 
dotyčnou právnickou osobu obdobně, jako 

a) veřejný zadavatel nebo zadavatel ovládá 
dotyčnou právnickou osobu obdobně, jako 
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ovládá vlastní organizační složky; ovládá vlastní organizační složky; má se za 
to, že je tomu tak, má-li zadavatel 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby; pro účely určení toho, 
zda v dané situaci dochází k vykonávání 
rozhodujícího vlivu, mohou být také 
zohledněny další faktory, jako jsou např. 
úroveň zastoupení ve správních, řídících 
nebo dozorových orgánech, příslušná 
ustanovení stanov nebo vlastnická 
struktura; není kogentní podmínkou, aby 
byla ovládaná právnická osoba veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem plně 
vlastněna;

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejní zadavatelé nebo zadavatelé ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 ovládají 
společně právnickou osobu obdobně, jako 
ovládají vlastní organizační složky;

a) veřejní zadavatelé nebo zadavatelé ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 ovládají 
společně právnickou osobu obdobně, jako 
ovládají vlastní organizační složky; má se 
za to, že je tomu tak, má-li zadavatel 
rozhodující vliv na strategické cíle 
i významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby; pro účely určení toho, 
zda v dané situaci dochází k vykonávání 
rozhodujícího vlivu, mohou být také 
zohledněny další faktory, jako jsou např. 
úroveň zastoupení ve správních, řídících 
nebo dozorových orgánech, příslušná 
ustanovení stanov nebo vlastnická 
struktura; není kogentní podmínkou, aby 
byla ovládaná právnická osoba veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem plně 
vlastněna;

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dohoda nezahrnuje finanční převody 
mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli kromě převodů 
odpovídajících úhradě skutečných 
nákladů na stavební práce, služby nebo 
dodávky;

vypouští se

Pozměňovací návrh 25

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 uvedou v oznámení 
o koncesi, ve výzvě k předkládání nabídek 
nebo v podmínkách pro účast popis 
koncese a kritéria pro udělení týkající se:

Pozměňovací návrh 26

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.

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

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek se vypouští

Odůvodnění

V rozsudku ve věci C-324/98 Soudní dvůr EU uvedl, že členské státy by měly mít pouze 
povinnost umožnit přezkum nestrannosti postupů uplatněných při zadávání zakázek.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44a
Členské státy zaručí, že existují vhodné 
postupy umožňující přezkoumat 
nestrannost rozhodnutí o zadání zakázky.

Odůvodnění

V rozsudku ve věci C-324/98 Soudní dvůr EU uvedl, že členské státy by měly mít pouze 
povinnost umožnit přezkum nestrannosti postupů uplatněných při zadávání zakázek.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek se vypouští



PE496.425v03-00 16/16 AD\920035CS.doc

CS

POSTUP

Název Uzavírání koncesních smluv

Referenční údaje COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

IMCO
17.1.2012

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

REGI
17.1.2012

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Heide Rühle
26.1.2012

Projednání ve výboru 10.10.2012

Datum přijetí 27.11.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

34
1
7

Členové přítomní při konečném 
hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, Salvatore 
Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, 
Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, 
Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin 
Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, 
Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, 
Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika 
Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, 
Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, 
Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Heide Rühle, 
Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter


