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Pozměňovací návrh 1
Peter Simon

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí
Evropský parlament zamítá návrh 
směrnice o udělování koncesí.

Or. de

Odůvodnění

Primární právo a judikatura Soudního dvora tvoří objektivní a flexibilní právní rámec pro 
udělování koncesí a zavádějí povinnost uplatňovat transparentní a nediskriminační postup. 
Různé typy koncesí a rozmanité správní struktury v jednotlivých členských státech činí 
jednotný postup nevhodným (zásada subsidiarity) a omezila by navíc manévrovací prostor 
pro místní orgány, který byl výrazně rozšířen Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh 2
Heide Rühle

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Mojca Kleva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

dotčena svoboda členských států nebo 
orgánů veřejné správy rozhodovat
o přímém zajištění staveb nebo služeb pro 
veřejnost či o pověření třetích osob tímto 
zajištěním.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mojca Kleva

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mojca Kleva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Tato směrnice by se neměla zabývat 
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financováním služeb obecného 
hospodářského zájmu ani režimy podpor 
poskytovanými 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mojca Kleva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Tato směrnice by se neměla dotknout 
podmínek zaměstnání ani vztahů mezi 
sociálními partnery. Veřejní zadavatelé 
mají širokou diskreční pravomoc
s ohledem na uplatňování jak technických 
specifikací, tak kritérií pro udělení 
koncese za účelem dosažení cílů veřejných 
politik. Je-li splněn požadavek věcné 
souvislosti s předmětem koncese, nemělo 
by být smyslem této směrnice dále zužovat 
otázky, na něž se veřejný zadavatel může 
zaměřit prostřednictvím technických 
specifikací nebo kritérií pro udělení 
koncese. Členské státy mohou stanovit, že 
by veřejní zadavatelé a zadavatelé měli 
zakládat udělení koncese mj. na kritériu 
hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) V souladu s usneseními Evropského 
parlamentu ze dne 14. 1. 2004, 13. 3. 2004
a 31. 5. 2006 by nemělo být odvětví 
vodního hospodářství liberalizováno, ale 
modernizováno. Vodohospodářství by 
tudíž nemělo být zahrnuto do působnosti 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Peter Simon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

nebo provozováním sítí určených
k poskytování dotčených služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Mojca Kleva

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. Stanovují 
vzájemné závazky, pokud se na provedení 
těchto stavebních prací nebo poskytování 
služeb vztahují zvláštní povinnosti, které
stanoví veřejný zadavatel nebo zadavatel,
a jejich dodržení je právně vymahatelné.
Za koncese by se naopak neměly 
považovat některé akty státu, například 
povolení nebo licence v omezeném počtu, 
jejichž prostřednictvím stát nebo orgán 
veřejné správy stanoví podmínky pro 
vykonávání ekonomické činnosti. Totéž 
platí pro určité dohody, jejichž předmětem 
je právo hospodářského subjektu využívat 
určité veřejné oblasti nebo zdroje, jako jsou 
smlouvy o nájmu pozemků, jimiž stát nebo 
veřejný zadavatel či zadavatel stanoví 
pouze obecné podmínky užívání bez 
pořízení konkrétních stavebních prací nebo 
služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Giommaria Uggias

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, včetně 
mořských oblastí, jimiž stát nebo veřejný 
zadavatel či zadavatel stanoví pouze 
obecné podmínky užívání bez pořízení 
konkrétních stavebních prací nebo služeb.

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Peter Simon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Je vhodné vyloučit z oblasti 
působnosti této směrnice některé koncese 
na služby udělené hospodářskému 
subjektu, který je sám veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem, na základě 
výlučného práva, které mu bylo uděleno 
podle zveřejněných vnitrostátních právních
a správních předpisů – jako 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 
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zajištění transparentnosti byly stanoveny
v odvětvových předpisech.

vymezené v čl. 8 odst. 1 měla vztahovat 
povinnost zveřejnit oznámení o udělení 
koncese za účelem zajištění základní 
transparentnosti, ledaže by podmínky 
zajištění transparentnosti byly stanoveny
v odvětvových předpisech.

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V souladu s článkem 14
a protokolem č. 26 připojeným k SFEU 
mohou členské státy a jejich místní
a regionální orgány zcela svobodně plnit 
úkoly veřejných služeb za využití vlastních 
interních zdrojů. Mohou rovněž plnit 
úkoly veřejných služeb ve spolupráci
s jinými veřejnými orgány či seskupeními 
veřejných orgánů prostřednictvím smluvní 
nebo institucionální spolupráce na plnění 
těchto úkolů a v souladu s vnitřní 
organizací členských států. Tyto druhy 
spolupráce nespadají do působnosti 
právních předpisů EU upravujících 
veřejné zakázky a koncese. Právo EU 
veřejným orgánům neukládá povinnost 
použít konkrétní právní formu pro 
společné vykonávání úkolů veřejných 
služeb. Přenos pravomocí mezi veřejnými 
orgány je otázkou vnitřní organizace,
a nespadá proto do oblasti působnosti 
tohoto nařízení.

Or. en

(Viz stanovisko Výboru regionů k udělování koncesí (ECOS-V-030) z července 2012)
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Pozměňovací návrh 14
Mojca Kleva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Z oblasti působnosti pravidel 
stanovených v této směrnici by měla být 
vyňata spolupráce mezi místními 
veřejnými orgány nebo mezi místními 
veřejnými orgány a skupinami, které se 
skládají výhradně z místních veřejných 
orgánů, za účelem společného vykonávání 
úkolů veřejné služby ve veřejném zájmu
v rámci určitého členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Vzhledem k nepříznivým dopadům na 
hospodářskou soutěž by udělení koncesí 
bez předchozího zveřejnění mělo být 
povoleno pouze výjimečně. Tato výjimka 
by měla být omezena na případy, kdy je od 
počátku zřejmé, že by zveřejnění nevedlo
k větší hospodářské soutěži, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že objektivně 
existuje pouze jeden hospodářský subjekt, 
který může koncesi splnit, jako je tomu
v případě majitelů podniků v přímořských 
oblastech, kteří 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 
zadavatel se zřetelem k budoucímu 



PE498.004v01-00 12/41 AM\916319CS.doc

CS

zadávacímu řízení a pokud nejsou
k dispozici přiměřené náhrady, jejichž 
dostupnost je třeba důkladně posoudit.

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Peter Simon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Peter Simon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Mojca Kleva

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 
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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 pro účely 
zaručení vysoké úrovně kvality, 
bezpečnosti a finanční dostupnosti, 
rovného zacházení a podpory 
univerzálního přístupu a práv uživatelů 
veřejných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mojca Kleva

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 měly plnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
udělování koncesí. Z tohoto důvodu se na 
koncese ve smyslu této směrnice neuplatní 
ani směrnice o zadávání veřejných 
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zakázek, ani směrnice o zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Touto směrnicí nejsou dotčeny ani 
nepřímo ovlivněny služby obecného 
hospodářského zájmu, jak je definují 
členské státy. Ustanovení této směrnice 
vždy chrání úlohu služeb obecného 
hospodářského zájmu, a to především 
podporu sociální a územní soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 14 a protokolem č. 26 připojeným ke SFEU je zásadní plně ochránit 
služby obecného zájmu, včetně právního statusu jejich poskytovatelů (veřejných či 
soukromých), jejich financování a způsobu, jímž jsou zorganizovány. Služby obecného 
(hospodářského) zájmu by měly být zcela vyňaty z působnosti této směrnice a směrnice by je 
neměla žádným způsobem ovlivnit.

Pozměňovací návrh 22
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou mezi 
jedním nebo více hospodářskými subjekty

(7) „koncesí na služby“ se rozumí úplatná 
smlouva uzavřená písemnou formou, 
jejímž prostřednictvím jeden nebo více
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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;

veřejných zadavatelů nebo zadavatelů 
svěří provedení služby, za níž zodpovídá, 
jednomu nebo více hospodářským 
subjektům, přičemž protiplnění za toto 
pověření spočívá buď výhradně v právu 
užívat službu, která je předmětem 
smlouvy, nebo v tomto právu společně
s platbou. Za koncese by se naopak 
neměly považovat některé akty 
státu, například povolení, osvědčení nebo 
licence, jejichž prostřednictvím stát nebo 
orgán veřejné správy stanoví podmínky 
pro vykonávání ekonomické činnosti, 
jejichž předmětem je právo poskytovat 
sociální služby nebo právo uzavírat 
dohody a jejichž prostřednictvím 
poskytovatel hospodářský subjekt 
opravňuje využívat určité veřejné oblasti 
nebo zdroje nebo mu uděluje právo omezit 
vlastnická práva třetích osob, neboť tyto 
úkony pouze stanoví obecné podmínky 
užívání, aniž by se daný veřejný orgán stal 
nabyvatelem určitých stavebních prací či 
služeb prováděných či poskytovaných 
smluvním partnerem.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 23
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
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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, kromě případů, kdy je 
pouze udělen souhlas, zejména souhlas
s využíváním veřejného statku nebo statku 
volně přístupného;

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 24
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Právo užívat stavbu nebo služby zahrnuje
přenesení hospodářského rizika na 
koncesionáře, který tyto stavby nebo služby 
využívá, jež je definováno jako riziko 
vystavení se výkyvům trhu. Má se za to, že 
koncesionář převzal operační riziko, pokud 
mu za normálních podmínek užívání není 
zaručena návratnost vynaložených investic 
nebo nákladů vzniklých při provozování 
stavby nebo poskytování služeb, jež jsou 
předmětem koncese; v případě, kdy je však 
pro určité trhy operační riziko omezeno již 
od počátku a toto omezené riziko je 
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současně plně přeneseno na 
koncesionáře, nevylučují tyto podmínky, 
aby byl daný vztah označen za koncesi.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

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 velmi omezené díky veřejnoprávním podmínkám.

Pozměňovací návrh 26
Mojca Kleva

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 

1. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
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5 000 000 EUR nebo je vyšší: 5 000 000 EUR nebo je vyšší, pokud 
koncesní smlouva trvá nanejvýš pět let:

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mojca Kleva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice se vztahuje na níže 
uvedené koncese, jejichž hodnota je rovna 
10 000 000 EUR nebo je vyšší, pokud 
koncesní smlouva trvá déle než pět let:
a) koncesní smlouvy uzavřené zadavateli 
za účelem vykonávání jedné z činností 
uvedených v příloze III;
b) koncesní smlouvy uzavřené veřejnými 
zadavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Mojca Kleva

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Na koncese na jiné služby než sociální 
služby a jiné zvláštní služby, jež trvají 
nanejvýše 5 let a jejichž hodnota činí 
nejméně 2 500 000 EUR, avšak je nižší než 
5 000 000 EUR, se vztahuje povinnost 
zveřejnit oznámení o udělení koncese 
podle článků 27 a 28. Na koncese na jiné 
služby než sociální služby a jiné zvláštní 
služby, jež trvají déle než 5 let a jejichž 
hodnota je rovna 5 000 000 EUR nebo je 
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vyšší, avšak je nižší než 10 000 000 EUR, 
se vztahuje povinnost zveřejnit oznámení
o udělení koncese podle článků 27 a 28.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Jan Březina

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 

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 
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uměle zúžit hospodářskou soutěž. hospodářskou soutěž.

Or. cs

Odůvodnění

Uplatnění zásady přiměřenosti ve vztahu k některým institutům návrhu směrnice může být
i rizikovým.

Pozměňovací návrh 31
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se nevztahuje na koncese 
na služby udělené veřejným zadavatelem 
nebo zadavatelem hospodářskému 
subjektu, kterým je jiný veřejný zadavatel 
nebo zadavatel či jejich sdružení, na 
základě výlučného práva, které tomuto 
hospodářskému subjektu náleží podle 
použitelných a uveřejněných 
vnitrostátních právních a správních 
předpisů a bylo uděleno v souladu
s Smlouvou nebo odvětvovými právními 
předpisy Unie týkajícími se správy síťové 
infrastruktury související s činnostmi 
uvedenými v příloze III.

1. Tato směrnice se nevztahuje na koncese 
na služby týkající se správy síťové 
infrastruktury související s činnostmi 
uvedenými v příloze III, jedná-li se
o koncese, které byly:

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uděleny veřejným zadavatelem nebo 
zadavatelem hospodářskému subjektu, 
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kterým je jiný veřejný zadavatel nebo 
zadavatel, na základě výlučného práva, 
které tomuto hospodářskému subjektu 
náleží podle použitelných a uveřejněných 
vnitrostátních právních a správních 
předpisů, a byly uděleny v souladu se 
Smlouvou nebo odvětvovými právními 
předpisy Unie, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jedná-li se o koncese na služby týkající 
se činností, které v okamžiku vstupu této 
směrnice v platnost podléhají regulované 
sazbě stanovené právními nebo správními 
předpisy na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku, 
pokud odvětvové právní předpisy uvedené
v odstavci 1 tohoto článku neupravují 
požadavky na transparentnost specifické 
pro dané odvětví, použijí se požadavky 
stanovené v čl. 27 odst. 1 a 3.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Giommaria Uggias

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;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) služeb obecného hospodářského 
zájmu;

Or. de

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 oblasti 
působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 37
Peter Simon

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;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Peter Simon

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;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Heide Rühle

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 
nástrojem finanční stability;

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, 
transakcí prováděných s Evropským 
nástrojem finanční stability a činností za 
účelem získávání peněz či kapitálu pro 
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zadavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Mojca Kleva

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 
nástrojem finanční stability;

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 
nástrojem finanční stability a činností za 
účelem získávání peněz či kapitálu pro 
zadavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Peter Simon

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 
nástrojem finanční stability;

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 
nástrojem finanční stability a transakcí za 
účelem získávání peněz či kapitálu pro 
zadavatele;
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Or. de

Pozměňovací návrh 42
Heide Rühle

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Heide Rühle

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. 1370/200719.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) civilní ochrany, přípravy na krizové 
situace a reakce na ně a obvyklých služeb 
prevence rizik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) služeb týkajících se získávání, 
distribuce a dodávek pitné vody a čištění 
odpadních vod;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) služeb sociální a zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) služeb obecného zájmu jiné než 
hospodářské povahy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Peter Simon

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 
ovládá vlastní organizační složky;

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

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo zadavatele nebo 
pro jiné právnické osoby ovládané tímto 
veřejným zadavatelem nebo zadavatelem;

b) nejméně 90 % činností této právnické 
osoby, na které se zakázka vztahuje, je 
vykonáváno pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané tímto veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 50
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že veřejný zadavatel nebo 
zadavatel ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 
ovládá právnickou osobu obdobně, jako 
ovládá vlastní organizační složky, ve 
smyslu prvního pododstavce písm. a), má-
li rozhodující vliv na strategické cíle
i významná rozhodnutí ovládané 
právnické osoby.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije rovněž v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem ve smyslu 
čl. 4 odst. 1 bodu 1, udělí koncesi svému 

2. Odstavec 1 se použije rovněž v případě, 
že ovládaný subjekt, který je veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem ve smyslu 
čl. 4 odst. 1 bodu 1, udělí koncesi svému 
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ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické 
osobě ovládané týmž veřejným 
zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž 
je koncese udělena, nemá účast žádný 
soukromý subjekt.

ovládajícímu subjektu či svým ovládajícím 
subjektům nebo jiné právnické osobě 
ovládané týmž veřejným zadavatelem.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Peter Simon

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;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo zadavatele ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 1 nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem;

b) nejméně 90 % činností této právnické 
osoby, na které se zakázka vztahuje, je 
vykonáváno pro ovládající veřejné 
zadavatele nebo zadavatele ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 1 nebo pro jiné právnické 
osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ovládané právnické osobě nemá účast 
žádný soukromý subjekt.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) se má za to, že 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 ovládají 
společně určitou právnickou osobu, jsou-
li splněny tyto kumulativní podmínky:

vypouští se

a) rozhodovací orgány ovládané 
právnické osoby jsou složeny ze zástupců 
všech zúčastněných veřejných zadavatelů 
nebo zadavatelů ve smyslu čl. 4 odst. 1 
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bodu 1;
b) tito veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 jsou s to 
společně vyvíjet rozhodující vliv na 
strategické cíle a významná rozhodnutí 
ovládané právnické osoby;
c) ovládaná právnická osoba nesleduje 
žádné zájmy, které se neshodují se zájmy 
orgánů veřejné správy, které jsou k ní 
přidruženy;
d) ovládané právnické osobě neplyne
z veřejných zakázek smluvených
s veřejnými zadavateli žádný zisk kromě 
úhrady skutečných nákladů.

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dohoda zakládá mezi zúčastněnými 
veřejnými zadavateli nebo zadavateli
skutečnou spolupráci, která je zaměřena 
na společné plnění úkolů veřejné služby
a zahrnuje vzájemná práva a povinnosti 
stran;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohoda se řídí pouze ohledy b) dohoda se řídí ohledy souvisejícími



AM\916319CS.doc 33/41 PE498.004v01-00

CS

souvisejícími s veřejným zájmem; s veřejným zájmem a se službami
a doplňkovými činnostmi, které s ním 
souvisejí;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zúčastnění veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé neuskutečňují na volném trhu 
více než 10 % obratu z činností, které jsou 
relevantní v kontextu dohody;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. d

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

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Jan Březina
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. d

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

Or. cs

Pozměňovací návrh 62
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Neexistence soukromé účasti uvedené
v odstavcích 1 až 4 se ověřuje při udělení 
koncese nebo uzavření dohody.

vypouští se

Výjimky stanovené v tomto článku 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít stávající koncese soutěži 
prostřednictvím řádných koncesních 
řízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud je veřejný statek, který je 
předmětem koncese, z podnětu a na žádost 



AM\916319CS.doc 35/41 PE498.004v01-00

CS

hospodářského subjektu využíván pro 
účely poskytování služeb spojených
s přímořským cestovním ruchem a stal se 
pro podnikání tohoto subjektu natolik 
klíčovou podmínkou, že pokud by subjekt
o koncesi přišel, ztratil by na svůj podnik 
vlastnické právo. 

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Mojca Kleva

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé a zadavatelé uvedou
v oznámení o zakázce, ve výzvě
k předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci popis koncese, kritéria pro 
udělení a minimální požadavky, jež musí 
být splněny. Tyto informace musí umožnit 
určení povahy a rozsahu koncese, aby se 
hospodářské subjekty mohly rozhodnout, 
zda požádají o účast v koncesním řízení.
V průběhu vyjednávání nelze popis, 
kritéria pro udělení a minimální 
požadavky měnit.

1. Veřejní zadavatelé a zadavatelé uvedou
v oznámení o zakázce, ve výzvě
k předkládání nabídek nebo v koncesní 
dokumentaci popis koncese, kritéria pro 
udělení a minimální požadavky, jež musí 
být splněny. Tyto informace musí umožnit 
určení povahy a rozsahu koncese, aby se 
hospodářské subjekty mohly rozhodnout, 
zda požádají o účast v koncesním řízení.

V průběhu řízení, avšak před obdržením 
nabídek, mohou zadavatelé upravovat 
minimální požadavky a kritéria pro 
přidělení, aniž by bylo třeba obecného 
oznámení o opravě, pokud daná změna 
nemá na uchazeče dopad. Veřejní 
zadavatelé by o tom měli vyrozumět 
dotčené uchazeče a přiměřeně prodloužit 
lhůtu pro předkládání nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Mojca Kleva
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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:

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Mojca Kleva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) environmentálních, zdravotních, 
sociálních a pracovních právních 
předpisů, pravidel a standardů, které jsou 
vymezeny v právu Unie či daného 
členského státu nebo v kolektivních 
smlouvách a které se použijí
v místě poskytování stavebních prací, 
služeb a dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Mojca Kleva

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, 

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, 
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jež má být udělena. Veškeré požadavky 
musí souviset s předmětem koncese a být
mu striktně úměrné s přihlédnutím
k nutnosti zajistit skutečnou soutěž.

jež má být udělena. Veškeré požadavky 
musí souviset s předmětem koncese, 
nesmějí být diskriminační a v případě 
potřeby mohou být doplněny o minimální 
požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Mojca Kleva

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Mojca Kleva

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 
2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti 
němu a o ochraně obětí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Mojca Kleva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) je-li si veřejný zadavatel nebo 
zadavatel vědom, že došlo k závažnému 
porušení environmentálních, zdravotních, 
sociálních nebo pracovních právních 
předpisů, pravidel a standardů, které jsou 
vymezeny v právu Unie či daného 
členského státu nebo v kolektivních 
smlouvách a které se použijí
v místě poskytování stavebních prací, 
služeb a dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jan Březina

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 a která umožní určit 
celkovou ekonomickou výhodu pro 
veřejného zadavatele nebo zadavatele.

Or. cs

Pozměňovací návrh 72
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato kritéria jsou doplněna požadavky, jež 
umožňují účinně 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.

Or. cs

Pozměňovací návrh 73
Mojca Kleva

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,
společenského prospěchu,
environmentálních charakteristik
a inovačního charakteru;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Peter Simon

Návrh směrnice
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V rozsudku ve věci C-324/98 Soudní dvůr uvedl, že členské státy by měly mít povinnost pouze 
umožnit přezkum nestrannosti postupů uplatněných při zadávání zakázek. 
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Pozměňovací návrh 75
Peter Simon

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.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 76
Peter Simon

Návrh směrnice
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Peter Simon

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o vodu: Tato směrnice se 
vztahuje rovněž na koncese, které udělují 
nebo organizují subjekty provozující výše 
uvedenou činnost a které souvisejí s: 

vypouští se
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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) 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.
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.
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 
běžného roku.

Or. de


