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Predlog spremembe237
Peter Simon

Predlog direktive -

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament zavrača predlog 
direktive o podeljevanju koncesij.

Or. de

Obrazložitev

Primarna zakonodaja in sodna praksa Sodišča EU sta informativen in prilagodljiv pravni okvir za 
podeljevanje koncesij ter zavezujeta k preglednemu, nediskirminatornemu postopku. Zaradi različnih 
oblik koncesij in upravnih struktur v državah članicah enoten postopek ni ustrezen (načelo 
subsidiarnosti), saj bi bistveno omejil možnosti delovanja na komunalni ravni, ki so bile okrepljene z 
lizbonsko pogodbo.

Predlog spremembe 238
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
-

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. de

Predlog spremembe 239
Matteo Salvini

Predlog direktive
-
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. it

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 240
Heide RühleEmilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog direktive
-

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Predlog spremembe 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 53(1), člena 62 
in člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 14, 
člena 53(1), člena 62 in člena 114 Pogodbe 
ter njenega protokola št. 26,

Or. fr

Obrazložitev

Upoštevanje določb, povezanih s storitvami splošnega pomena in njihovimi posebnostmi v 
direktivi.

Predlog spremembe 242
Françoise Castex

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju člena 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter njenega 
protokola št. 26,

Or. fr

Predlog spremembe 243
Françoise Castex

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju člena 4(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije,
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Predlog spremembe 244
Heide Rühle

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 53(1), člena 62 
in člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 14, 
člena 53(1), člena 62 in člena 114 Pogodbe
ter Protokola št. 26 k Pogodbi,

Or. en

Predlog spremembe 245
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Odsotnost jasnih pravil na ravni Unije, 
ki bi urejala podeljevanje koncesijskih 
pogodb, povzroča pravno negotovost, 
ovira prosto opravljanje storitev ter 
izkrivlja delovanje notranjega trga. Zato 
so gospodarski subjekti, zlasti mala in 
srednja podjetja, prikrajšani za pravice na 
notranjem trgu in pomembne poslovne 
priložnosti, javni organi pa javnih 
sredstev ne morejo uporabiti tako, da bi 
državljani EU imeli koristi od kakovostnih 
storitev po najboljših cenah. Ustrezen 
pravni okvir za podeljevanje koncesij bi 
vsem gospodarski subjektom Unije 
zagotovil učinkovit in nediskriminacijski 
dostop do trga ter pravno varnost, s čimer 
bi se spodbudile javne naložbe v 
infrastrukturo in strateške storitve za 
državljane.

črtano
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Predlog spremembe 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Odsotnost jasnih pravil na ravni Unije, 
ki bi urejala podeljevanje koncesijskih 
pogodb, povzroča pravno negotovost, 
ovira prosto opravljanje storitev ter 
izkrivlja delovanje notranjega trga. Zato 
so gospodarski subjekti, zlasti mala in 
srednja podjetja, prikrajšani za pravice na 
notranjem trgu in pomembne poslovne 
priložnosti, javni organi pa javnih 
sredstev ne morejo uporabiti tako, da bi 
državljani EU imeli koristi od kakovostnih 
storitev po najboljših cenah. Ustrezen 
pravni okvir za podeljevanje koncesij bi 
vsem gospodarski subjektom Unije 
zagotovil učinkovit in nediskriminacijski 
dostop do trga ter pravno varnost, s čimer 
bi se spodbudile javne naložbe v 
infrastrukturo in strateške storitve za 
državljane.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 247
Lara Comi

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Odsotnost jasnih pravil na ravni Unije, 
ki bi urejala podeljevanje koncesijskih 
pogodb, povzroča pravno negotovost, ovira 
prosto opravljanje storitev ter izkrivlja 

(1) Odsotnost jasnih pravil na ravni Unije, 
ki bi urejala podeljevanje koncesijskih 
pogodb, povzroča pravno negotovost, ovira 
prosto opravljanje storitev ter izkrivlja 
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delovanje notranjega trga. Zato so 
gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja 
podjetja, prikrajšani za pravice na 
notranjem trgu in pomembne poslovne 
priložnosti, javni organi pa javnih sredstev 
ne morejo uporabiti tako, da bi državljani 
EU imeli koristi od kakovostnih storitev po 
najboljših cenah. Ustrezen pravni okvir za 
podeljevanje koncesij bi vsem gospodarski
subjektom Unije zagotovil učinkovit in 
nediskriminacijski dostop do trga ter 
pravno varnost, s čimer bi se spodbudile 
javne naložbe v infrastrukturo in strateške 
storitve za državljane.

delovanje notranjega trga. Zato so 
gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja 
podjetja, prikrajšani za pravice na 
notranjem trgu in pomembne poslovne 
priložnosti, javni organi pa javnih sredstev 
ne morejo uporabiti tako, da bi državljani 
EU imeli koristi od kakovostnih storitev po 
najboljših cenah. Ustrezen pravni okvir za 
podeljevanje koncesij bi vsem
gospodarskim subjektom Unije zagotovil 
učinkovit in nediskriminacijski dostop do 
trga ter pravno varnost, s čimer bi se 
spodbudile javne naložbe v infrastrukturo 
in strateške storitve za državljane. Na 
evropski ravni bi bilo treba uvesti splošno 
načelo za vključitev MSP v podeljevanje 
koncesij, da bi spodbudili njihovo možnost 
dostopa na koncesijski trg.

Or. it

Predlog spremembe 248
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Odsotnost jasnih pravil na ravni Unije, 
ki bi urejala podeljevanje koncesijskih 
pogodb, povzroča pravno negotovost, ovira 
prosto opravljanje storitev ter izkrivlja 
delovanje notranjega trga. Zato so 
gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja 
podjetja, prikrajšani za pravice na 
notranjem trgu in pomembne poslovne 
priložnosti, javni organi pa javnih sredstev 
ne morejo uporabiti tako, da bi državljani 
EU imeli koristi od kakovostnih storitev po 
najboljših cenah. Ustrezen pravni okvir za 
podeljevanje koncesij bi vsem gospodarski 
subjektom Unije zagotovil učinkovit in 
nediskriminacijski dostop do trga ter 
pravno varnost, s čimer bi se spodbudile 
javne naložbe v infrastrukturo in strateške

(1) Odsotnost jasnih pravil na ravni Unije, 
ki bi urejala podeljevanje koncesijskih 
pogodb, povzroča pravno negotovost, ovira 
prosto opravljanje storitev ter izkrivlja 
delovanje notranjega trga. Zato so 
gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja 
podjetja, prikrajšani za pravice na 
notranjem trgu in pomembne poslovne 
priložnosti, javni organi pa javnih sredstev 
ne morejo uporabiti tako, da bi državljani 
EU imeli koristi od kakovostnih storitev po 
najboljših cenah. Ustrezen pravni okvir za 
podeljevanje koncesij bi vsem gospodarski 
subjektom Unije zagotovil učinkovit in 
nediskriminacijski dostop do trga ter 
pravno varnost, s čimer bi se spodbudile 
javne naložbe v infrastrukturo in storitve 
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storitve za državljane. splošnega gospodarskega pomena za 
državljane.

Or. fr

Predlog spremembe 249
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše porabe 
javnih sredstev. Za podeljevanje koncesij 
za gradnje trenutno veljajo temeljna pravila 
Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil za gradnje, blago in storitve, 
medtem ko za podeljevanje koncesij za 
storitve s čezmejnim interesom veljajo 
načela Pogodbe, zlasti načelo prostega 
pretoka blaga, svobode do ustanavljanja in 
opravljanja storitev, ter načela, ki iz tega 
izhajajo, kot so enaka obravnava, 
nediskriminacija, vzajemno priznavanje, 
sorazmernost in preglednost. Vendar pa 
obstaja tveganje pravne negotovosti zaradi 
različnih razlag načel Pogodbe s strani 
nacionalnih zakonodajalcev in velikih 
razlik med zakonodajami različnih držav 
članic. Takšno tveganje je večkrat potrdilo 
Sodišče Evropske unije v sodni praksi, 
vendar je pri tem samo delno obravnavalo 
nekatere vidike podeljevanja koncesijskih 
pogodb. Zato sta na ravni Unije potrebni 
enotna uresničitev načel Pogodbe v vseh 
državah članicah in odprava razlik v 
njihovem razumevanju, ki iz tega sledi, da 
se odpravi dolgotrajno izkrivljanje 

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše porabe 
javnih sredstev. Za podeljevanje koncesij 
za gradnje trenutno veljajo temeljna pravila 
Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil za gradnje, blago in storitve, 
medtem ko za podeljevanje koncesij za 
storitve s čezmejnim interesom veljajo 
načela Pogodbe, zlasti načelo prostega 
pretoka blaga, svobode do ustanavljanja in 
opravljanja storitev, ter načela, ki iz tega 
izhajajo, kot so enaka obravnava, 
nediskriminacija, vzajemno priznavanje, 
sorazmernost in preglednost.
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Or. en

Predlog spremembe 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše porabe 
javnih sredstev. Za podeljevanje koncesij 
za gradnje trenutno veljajo temeljna pravila 
Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil za gradnje, blago in storitve, 
medtem ko za podeljevanje koncesij za 
storitve s čezmejnim interesom veljajo 
načela Pogodbe, zlasti načelo prostega 
pretoka blaga, svobode do ustanavljanja in 
opravljanja storitev, ter načela, ki iz tega 
izhajajo, kot so enaka obravnava, 
nediskriminacija, vzajemno priznavanje, 
sorazmernost in preglednost. Vendar pa 
obstaja tveganje pravne negotovosti zaradi 
različnih razlag načel Pogodbe s strani 
nacionalnih zakonodajalcev in velikih 
razlik med zakonodajami različnih držav 
članic. Takšno tveganje je večkrat potrdilo 
Sodišče Evropske unije v sodni praksi, 
vendar je pri tem samo delno obravnavalo 
nekatere vidike podeljevanja koncesijskih 
pogodb. Zato sta na ravni Unije potrebni 
enotna uresničitev načel Pogodbe v vseh 
državah članicah in odprava razlik v 
njihovem razumevanju, ki iz tega sledi, da 
se odpravi dolgotrajno izkrivljanje 

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše porabe 
javnih sredstev. Za podeljevanje koncesij 
za gradnje trenutno veljajo temeljna pravila 
Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil za gradnje, blago in storitve, 
medtem ko za podeljevanje koncesij za 
storitve s čezmejnim interesom veljajo 
načela Pogodbe, zlasti načelo prostega 
pretoka blaga, svobode do ustanavljanja in 
opravljanja storitev, ter načela, ki iz tega 
izhajajo, kot so enaka obravnava, 
nediskriminacija, vzajemno priznavanje, 
sorazmernost in preglednost. Vendar pa 
obstaja tveganje pravne negotovosti zaradi 
različnih razlag načel Pogodbe s strani 
nacionalnih zakonodajalcev in velikih 
razlik med zakonodajami različnih držav 
članic. Takšno tveganje je potrdilo Sodišče 
Evropske unije v sodni praksi, vendar je pri 
tem samo delno obravnavalo nekatere 
vidike podeljevanja koncesijskih pogodb.
Zato sta na ravni Unije potrebni enotna 
uresničitev načel Pogodbe v vseh državah 
članicah in odprava razlik v njihovem 
razumevanju, ki iz tega sledi, da se odpravi 
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notranjega trga. dolgotrajno izkrivljanje notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše porabe 
javnih sredstev. Za podeljevanje koncesij 
za gradnje trenutno veljajo temeljna pravila 
Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil za gradnje, blago in storitve, 
medtem ko za podeljevanje koncesij za 
storitve s čezmejnim interesom veljajo 
načela Pogodbe, zlasti načelo prostega 
pretoka blaga, svobode do ustanavljanja in 
opravljanja storitev, ter načela, ki iz tega 
izhajajo, kot so enaka obravnava, 
nediskriminacija, vzajemno priznavanje, 
sorazmernost in preglednost. Vendar pa 
obstaja tveganje pravne negotovosti zaradi 
različnih razlag načel Pogodbe s strani 
nacionalnih zakonodajalcev in velikih 
razlik med zakonodajami različnih držav 
članic. Takšno tveganje je večkrat potrdilo 
Sodišče Evropske unije v sodni praksi, 
vendar je pri tem samo delno obravnavalo 
nekatere vidike podeljevanja koncesijskih 
pogodb. Zato sta na ravni Unije potrebni 
enotna uresničitev načel Pogodbe v vseh 
državah članicah in odprava razlik v 
njihovem razumevanju, ki iz tega sledi, da 
se odpravi dolgotrajno izkrivljanje 

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše porabe 
javnih sredstev. Za podeljevanje koncesij 
za gradnje trenutno veljajo temeljna pravila 
Direktive 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil za gradnje, blago in storitve, 
medtem ko za podeljevanje koncesij za 
storitve s čezmejnim interesom veljajo 
načela Pogodbe, zlasti načelo prostega 
pretoka blaga, svobode do ustanavljanja in 
opravljanja storitev, ter načela, ki iz tega 
izhajajo, kot so enaka obravnava, 
nediskriminacija, vzajemno priznavanje, 
sorazmernost in preglednost.
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notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 252
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta direktiva ne sme nikakor vplivati na 
svobodo držav članic ali javnih organov, da
se odločijo za neposredno izvajanje 
gradenj ali zagotavljanje storitev javnosti 
ali za oddajo teh naročil v zunanje 
izvajanje tretjim osebam. Države članice
ali javni organi morajo še naprej imeti 
možnost, da svobodno opredelijo 
značilnosti storitve, ki jih je treba 
zagotoviti, vključno z vsemi pogoji glede 
kakovosti ali cene, da se dosežejo cilji 
javne politike.

(3) Ta direktiva priznava in ponovno 
potrjuje pravico držav članic, da se 
odločijo o načinih organiziranja, ki se jim 
zdijo najustreznejši za izvajanje gradenj in 
zagotavljanje storitev, za katere so 
odgovorne. Ta direktiva ne sme nikakor 
vplivati na svobodo držav članic ali javnih 
organov, da izvajajo gradnje ali 
zagotavljajo storitve javnosti ali to 
zagotavljanje oddajo v zunanje izvajanje 
tretjim osebam. Države članice in javni 
organi imajo še naprej pravico, da 
opredelijo in določijo značilnosti storitev, 
ki se zagotavljajo, vključno z vsemi pogoji 
glede kakovosti ali cene storitev, da se 
dosežejo cilji javne politike.

Or. en

Predlog spremembe 253
Othmar Karas

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta direktiva ne sme nikakor vplivati na 
svobodo držav članic ali javnih organov, da 
se odločijo za neposredno izvajanje gradenj 
ali zagotavljanje storitev javnosti ali za 
oddajo teh naročil v zunanje izvajanje 

(3) Ta direktiva v skladu z načelom 
subsidiarnosti ne sme nikakor vplivati na 
svobodo držav članic ali javnih organov, da 
se odločijo za neposredno izvajanje gradenj 
ali zagotavljanje storitev javnosti ali za 
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tretjim osebam. Države članice ali javni 
organi morajo še naprej imeti možnost, da 
svobodno opredelijo značilnosti storitve, ki 
jih je treba zagotoviti, vključno z vsemi 
pogoji glede kakovosti ali cene, da se 
dosežejo cilji javne politike.

oddajo teh naročil v zunanje izvajanje 
tretjim osebam. To velja zlasti tudi za 
storitve splošnega pomena oziroma za 
storitve splošnega gospodarskega pomena 
v smislu člena 14 PDEU oziroma člena 2 
protokola (št.26) o storitvah splošnega 
pomena. Države članice ali javni organi
ohranijo pravico, da svobodno in 
podrobno opredelijo značilnosti storitve, ki 
jih je treba zagotoviti, vključno z vsemi 
pogoji glede kakovosti ali cene, da se 
dosežejo cilji javne politike.

Or. de

Obrazložitev

Podkrepitev dejstva, da direktiva ne posega v načelo samostojnega upravljanja javnih 
organov in državam članicam oziroma njihovim organom ne predpisuje, ali naj se neka 
storitev države ali zunanjih ponudnikov opravi. Poleg tega gre tu tudi za poudarek, da to 
načelo velja zlasti tudi za občutljiva področja opravljanja storitev splošnega pomena oziroma 
splošnega gospodarskega pomena.

Predlog spremembe 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta direktiva ne sme nikakor vplivati na 
svobodo držav članic ali javnih organov, 
da se odločijo za neposredno izvajanje 
gradenj ali zagotavljanje storitev javnosti 
ali za oddajo teh naročil v zunanje 
izvajanje tretjim osebam. Države članice
ali javni organi morajo še naprej imeti 
možnost, da svobodno opredelijo 
značilnosti storitve, ki jih je treba 
zagotoviti, vključno z vsemi pogoji glede 
kakovosti ali cene, da se dosežejo cilji 
javne politike.

(3) Ta direktiva priznava in ponovno 
potrjuje pravico držav članic in javnih 
organov, da se odločijo o načinih 
upravljanja, ki se jim zdijo najustreznejši 
za izvajanje gradenj in opravljanje 
storitev, za katere so odgovorne. Ta 
direktiva ne sme nikakor vplivati na 
svobodo držav članic in javnih organov, da 
neposredno izvajajo gradnje in 
zagotavljajo storitve javnosti ali to 
zagotavljanje oddajo v zunanje izvajanje
tretjim osebam. Države članice in javni 
organi imajo še naprej pravico, da 
opredelijo in določijo značilnosti storitev, 
ki se zagotavljajo, vključno z vsemi pogoji 
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glede kakovosti ali cene storitev ter v zvezi 
z delovnimi pogoji, v katerih se 
zagotavljajo storitve, da se dosežejo cilji 
javne politike.

Or. en

Predlog spremembe 255
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta direktiva ne sme nikakor vplivati na 
svobodo držav članic ali javnih organov, da 
se odločijo za neposredno izvajanje gradenj 
ali zagotavljanje storitev javnosti ali za
oddajo teh naročil v zunanje izvajanje 
tretjim osebam. Države članice ali javni 
organi morajo še naprej imeti možnost, da 
svobodno opredelijo značilnosti storitve, ki 
jih je treba zagotoviti, vključno z vsemi 
pogoji glede kakovosti ali cene, da se 
dosežejo cilji javne politike.

(3) Direktiva v skladu s členom 4 Pogodbe 
o Evropski uniji spoštuje nacionalne 
identitete, ki so sestavni del njihovih 
temeljenih struktur, tako političnih kot 
ustavnih, vključno z regionalno in lokalno 
samoupravo. Ta direktiva v skladu s 
členom 14 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in Protokola 26 o storitvah 
splošnega pomena ne sme nikakor vplivati 
na svobodo držav članic ali javnih organov, 
da se odločijo za neposredno izvajanje 
gradenj ali zagotavljanje storitev javnosti 
ali za oddajo teh naročil v zunanje 
izvajanje tretjim osebam. Države članice 
ali javni organi, vključno s poddržavnimi 
organi, morajo še naprej imeti možnost, da 
svobodno opredelijo značilnosti storitve, ki 
jih je treba zagotoviti, vključno z vsemi 
pogoji glede kakovosti ali cene, da se 
dosežejo cilji javne politike.

Or. en

Predlog spremembe 256
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ta direktiva ne vpliva na pravico 
javnih organov, da na nacionalni ravni 
opedelijo področje uporabe storitev 
splošnega gospodarskega pomena in 
značilnosti storitev, ki se opravljajo, 
vključno s pogoji, ki zadevajo kakovost 
storitve, da bi si prizadevali za cilje javne 
politike. Ta direktiva ne obravnava 
financiranja storitev splošnega 
gospodarskega pomena ali sistemov 
pomoči, ki jih dodeljujejo države članice, 
zlasti na socialnem področju, v skladu s 
pravili Skupnosti o konkurenci.

Or. en

Predlog spremembe 257
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Ta direktiva ne vpliva na pogoje 
zaposlovanja, vključno z najdaljšim 
delovnim časom in najkrajšim časom 
počitka, minimalnim plačanim dopustom, 
minimalno stopnjo plačila ter zdravjem, 
varnostjo in higieno na delovnem mestu, 
ki jo uporabljajo države članice v skladu s 
pravom Unije, in tudi ne vpliva na odnose 
med socialnimi partnerji, tudi ne na 
pravico do pogajanj in sklepanja 
kolektivnih pogodb, pravico do stavke in 
industrijske akcije v skladu z nacionalnim 
pravom in praksami, ki spoštujejo 
zakonodajo Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 258
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Države članice lahko določijo, da 
javni organi naročniki in naročniki 
podelitev koncesij utemeljijo med drugim 
na merilu ekonomsko najugodnejše 
ponudbe. Poleg cene ali stroškov se to 
merilo lahko nanaša na kakovost, 
vključno s tehničnimi prednostmi, 
estetskimi in funkcionalnimi lastnostmi, 
dostopnostjo, oblikovanjem, namenjenim 
vsem uporabnikom, okoljskimi in 
socialnimi značilnostmi ter inovativnostjo. 
Nanaša se lahko tudi na poprodajno 
storitev in tehnično pomoč, datume 
dobave, rok dobave ali dokončanje del, 
organiziranost, usposobljenost in izkušnje 
osebja, določenega za izvajanje zadevne 
koncesije, pa tudi posebni proces 
proizvodnje ali zagotavljanje zahtevane 
gradnje, blago ali storitve do mere, ko ne 
diskriminirajo med gospodarskimi 
subjekti.

Or. en

Predlog spremembe 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za koncesije nad določeno vrednostjo 
je primerno določiti minimalno 
usklajevanje nacionalnih postopkov za 
podeljevanje koncesij na podlagi načel 
Pogodbe, da se zagotovita odprtost 
koncesij za konkurenco in ustrezna 

črtano
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pravna varnost. Te določbe o usklajevanju 
ne smejo presegati tega, kar je potrebno 
za dosego navedenih ciljev. Vendar je 
treba državam članicam omogočiti, da te 
določbe po potrebi dopolnijo in nadalje 
razvijejo, zlasti da zagotovijo boljšo 
skladnost z navedenimi načeli.

Or. en

Predlog spremembe 260
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nekatere določbe o usklajevanju je 
treba uvesti tudi za podeljevanje koncesij 
za gradnje in storitve v vodnem, 
energetskem, prometnem in poštnem 
sektorju, saj lahko nacionalni organi 
vplivajo na vedênje gospodarskih 
subjektov v teh sektorjih ter povzročijo 
zaprtje trgov tako, da države članice 
podelijo posebne ali izključne pravice do 
oskrbovanja, zagotavljanja ali upravljanja 
omrežij za zadevne storitve.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nekatere določbe o usklajevanju je 
treba uvesti tudi za podeljevanje koncesij 
za gradnje in storitve v vodnem, 
energetskem, prometnem in poštnem 

črtano
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sektorju, saj lahko nacionalni organi 
vplivajo na vedênje gospodarskih 
subjektov v teh sektorjih ter povzročijo 
zaprtje trgov tako, da države članice 
podelijo posebne ali izključne pravice do 
oskrbovanja, zagotavljanja ali upravljanja 
omrežij za zadevne storitve.

Or. de

Predlog spremembe 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nekatere določbe o usklajevanju je 
treba uvesti tudi za podeljevanje koncesij 
za gradnje in storitve v vodnem, 
energetskem, prometnem in poštnem 
sektorju, saj lahko nacionalni organi 
vplivajo na vedênje gospodarskih 
subjektov v teh sektorjih ter povzročijo 
zaprtje trgov tako, da države članice 
podelijo posebne ali izključne pravice do 
oskrbovanja, zagotavljanja ali upravljanja 
omrežij za zadevne storitve.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 263
Werner Kuhn

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nekatere določbe o usklajevanju je 
treba uvesti tudi za podeljevanje koncesij 
za gradnje in storitve v vodnem, 
energetskem, prometnem in poštnem 

črtano
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sektorju, saj lahko nacionalni organi 
vplivajo na vedênje gospodarskih 
subjektov v teh sektorjih ter povzročijo 
zaprtje trgov tako, da države članice 
podelijo posebne ali izključne pravice do 
oskrbovanja, zagotavljanja ali upravljanja 
omrežij za zadevne storitve.

Or. de

Predlog spremembe 264
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nekatere določbe o usklajevanju je 
treba uvesti tudi za podeljevanje koncesij 
za gradnje in storitve v vodnem, 
energetskem, prometnem in poštnem 
sektorju, saj lahko nacionalni organi 
vplivajo na vedênje gospodarskih 
subjektov v teh sektorjih ter povzročijo 
zaprtje trgov tako, da države članice 
podelijo posebne ali izključne pravice do 
oskrbovanja, zagotavljanja ali upravljanja 
omrežij za zadevne storitve.

(5) V skladu z resolucijami Evropskega 
parlamenta z dne 14.1.2004, z dne 
10.3.2004 in z dne 31.5.2006 sektorja vode 
ne bi smeli liberalizirati, temveč 
posodobiti. Sektor vode zato ni zajet v 
področje uporabe te direktive. 

Or. en

Predlog spremembe 265
Peter Simon

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nekatere določbe o usklajevanju je 
treba uvesti tudi za podeljevanje koncesij 
za gradnje in storitve v vodnem,
energetskem, prometnem in poštnem 

(5) Nekatere določbe o usklajevanju je 
treba uvesti tudi za podeljevanje koncesij 
za gradnje in storitve v energetskem, 
prometnem in poštnem sektorju, saj lahko 
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sektorju, saj lahko nacionalni organi 
vplivajo na vedênje gospodarskih 
subjektov v teh sektorjih ter povzročijo 
zaprtje trgov tako, da države članice 
podelijo posebne ali izključne pravice do 
oskrbovanja, zagotavljanja ali upravljanja 
omrežij za zadevne storitve.

nacionalni organi vplivajo na vedênje 
gospodarskih subjektov v teh sektorjih ter 
povzročijo zaprtje trgov tako, da države 
članice podelijo posebne ali izključne 
pravice do oskrbovanja, zagotavljanja ali 
upravljanja omrežij za zadevne storitve.

Or. de

Predlog spremembe 266
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nekatere določbe o usklajevanju je 
treba uvesti tudi za podeljevanje koncesij
za gradnje in storitve v vodnem, 
energetskem, prometnem in poštnem 
sektorju, saj lahko nacionalni organi
vplivajo na vedênje gospodarskih 
subjektov v teh sektorjih ter povzročijo 
zaprtje trgov tako, da države članice 
podelijo posebne ali izključne pravice do 
oskrbovanja, zagotavljanja ali upravljanja 
omrežij za zadevne storitve.

(5) Uvesti je treba tudi posebne določbe za 
koncesije za storitve splošnega 
gospodarskega pomena, katerih cilje in 
posebne naloge opredelijo nacionalni 
organi, ki so popolnoma svobodni pri 
izbiri načina upravljanja in lahko podelijo 
posebne ali izključne pravice do 
oskrbovanja, zagotavljanja ali upravljanja 
omrežij za zadevne storitve.

Or. fr

Predlog spremembe 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V skladu z resolucijami Evropskega 
parlamenta z dne 14. 1. 2004, 10. 3. 2004 
in 31. 5. 2006 je treba vodni sektor 
posodobiti, ne pa liberalizirati. Zato ga je 
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treba izvzeti iz področja uporabe te 
direktive. 

Or. de

Obrazložitev

Neposredna volja Evropskega parlamenta glede vodnega sektorja je razvidna iz sklepov z dne 
14. 1. 2004, 10. 3. 2004 in 31. 5. 2006. V skladu z njimi Evropski parlament ne zagovarja 
liberalizacije vodnega sektorja, kot na primer v energetskem, telekomunikacijskem in poštnem 
sektorju, temveč posodobitev vodnega sektorja, pri kateri so načela gospodarnosti usklajena s 
standardi kakovosti in okoljskimi standardi ter potrebno učinkovitostjo.

Predlog spremembe 268
Werner Kuhn

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V skladu z resolucijami Evropskega 
parlamenta z dne 14. 1. 2004, 10. 3. 2004 
in 31. 5. 2006 je treba vodni sektor 
posodobiti, ne pa liberalizirati. Zato ga je 
treba izvzeti iz področja uporabe te 
direktive.

Or. de

Predlog spremembe 269
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
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ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, zlasti na 
področju morskih pristanišč in pristanišč 
v notranjosti držav, pri katerih država ali 
javni organ naročnik ali naročnik določi 
samo splošne pogoje za njihovo uporabo, 
ne pridobi pa posebnih gradenj ali storitev.

Or. de

Predlog spremembe 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence ali pravice za opravljanje socialnih 
storitev, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
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pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

Or. de

Predlog spremembe 271
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, ki se izdajajo za omejeno obdobje,
s katerimi država ali javni organ določi 
pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

Or. it
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Predlog spremembe 272
Barbara Weiler

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
najemne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev. Najemne pogodbe (kot tudi 
zakupne pogodbe) v splošnih pogojih 
vsebujejo določbe glede prepustitve 
najemnega predmeta najemniku, njegovo 
uporabo (na primer opis najetega 
predmeta, določbe o dovoljeni uporabi 
najetega predmeta, določbe o optimalnem 
koriščenju najetega predmeta, kot so 
rezultati indeksov ali okoljski standardi), 
ustrezne obveznosti najemodajalca in 
najemnika glede vzdrževanja najetega 
predmeta, trajanja najemne pogodbe in 
prepustitve najemnega predmeta 
najemodajalcu, najemnine in stroškov, ki 
jih mora plačati najemnik (tudi npr. 
pogodbene kazni).
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Or. de

Predlog spremembe 273
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe,
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju 
gradenj ali storitev, pri čemer ima 
nasprotna stranka pravico do uporabe 
javnih gradenj ali storitev, ki so predmet 
pogodbe. Za izvajanje takih gradenj ali 
storitev veljajo posebne zavezujoče pravno 
izvršljive obveznosti, ki jih določi javni 
organ naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do 
uporabe nekaterih javnih domen ali 
sredstev, kot so zakupne pogodbe za 
zemljišča, pri katerih država ali javni 
organ naročnik ali naročnik določi samo 
splošne pogoje za njihovo uporabo, ne
pridobi pa posebnih gradenj ali storitev.

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, s 
katerimi en ali več javnih organov 
naročnikov ali naročnikov (v 
nadaljevanju „koncedent“) dodelijo 
izvajanje del ali upravljanje storitev, za 
katere so odgovorni, enemu ali več
gospodarskim subjektom, pri čemer je 
odločitev za to dodelitev sestavljena iz 
pravice do izvajanja in upravljanja del ali
zaogotavljanja storitev, ki so predmet 
pogodbe, ali pa iz pravice skupaj s 
plačilom. Za izvajanje takih gradenj ali 
storitev veljajo posebne zavezujoče pravno 
izvršljive obveznosti, ki jih določi
koncedent. Nasprotno se nekateri državni 
akti, kot so dovoljenja, potrdila ali licence, 
s katerimi država ali javni organ določi 
pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici do ponujanja socialnih storitev ali 
pravici do sklepanja pogodb, s katerimi 
država ali javni organ naročnik ali 
naročnik dodeli gospodarskemu subjektu 
pravico do uporabe nekaterih javnih domen 
ali sredstev, kot v najemnih ali zakupnih 
pogodbah za posamezna zemljišča, zlasti 
na območjih sektorjev obmorskih 
pristanišč ali pristanišč v notranjosti, ali v 
pravicah poti, in ki praviloma določajo
samo splošne pogoje za njihovo uporabo, 
ne da bi z njimi javni organ postal 
prejemnik posebnih gradenj ali storitev, ki 
bi jih zagotavljala pogodbena stranka.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 274
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

(6) Koncesije, ki so pomembne za namene 
te direktive, so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so pooblastila,
dovoljenja ali licence, čeprav bi v 
nekaterih državah članicah podobne akte 
imenovali koncesije, s katerimi država ali 
javni organ določi pogoje za opravljanje 
gospodarske dejavnosti, ali omogočajo 
gospodarskemu subjektu izvajanje del ali 
opravljanje gospodarske dejavnosti, tudi v 
obliki storitev, ne moremo šteti za 
koncesije v smislu sedanje direktive.
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
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zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti možno napačno razumevanje dejstva, da direktiva 
ne zadeva vseh možnih aktov ali administrativnih aktov, pa čeprav nosijo ime „koncesija“, 
ampak samo poseben pravni instrument „koncesijske pogodbe“. Za te primere je zelo 
pomembno pojasniti, da ne spadajo na področje uporabe tega predloga direktive, čeprav se v 
notranji ureditvi države članice govori o njih kot o določbah koncesije.

Predlog spremembe 275
Wim van de Camp

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj 

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Prav tako se sporazumi o pravici 
gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so
pogodbe o javni domeni in zasebne
zakupne pogodbe za zemljišča, s katerimi
država ali javni organ naročnik ali naročnik
zgolj določi samo splošne pogoje in/ali 
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ali storitev. posebne zavezujoče in pravno izvršljive 
obveznosti, povezane z rabo zemljišč, pri 
čemer ne pridobi posebnih gradenj ali 
storitev, ne smejo šteti za koncesije. V 
okviru teh pogodb o javni domeni in 
zasebnih zakupnih pogodb za zemljišča je 
treba naslednje pogoje upoštevati kot 
pogoje in obveznosti, katerih izključni 
namen je regulacija uporabe zemljišč: 
uporaba, kateri je namenjena javna 
domena ali sredstvo (na primer opis in 
dovoljena uporaba, obveznosti, katerih 
namen je optimizacija uporabe, kot so 
kazalniki uspešnosti ali okoljski 
standardi), obveznosti pogodbenih strank 
glede vzdrževanja javne domene ali 
sredstva, honorar ali najemnina in s tem 
povezani stroški, ki jih mora plačati 
najemnik (vključno s kaznimi za kršitev 
pogodbe). 

Or. en

Obrazložitev

Namen Komisije, da izključi zakupne pogodbe za zemljišča, bi moral biti bolje opredeljen, s 
čimer bi se povečala pravna varnost in zagotovili enaki pogoji za vse pogodbene stranke. Dva 
najpogostejša instrumenta za sklepanje zemljiških pogodb so pogodbe o javni domeni in 
zasebne zakupne pogodbe za zemljišča  Te pogodbe sicer določajo splošne pogoje in/ali 
posebne zavezujoče in pravno izvršljive obveznosti, ker pa pri njih ne gre za pridobivanje 
gradenj ali storitev, te pogodbe ne štejejo za koncesije v smislu te direktive.

Predlog spremembe 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
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stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence ali zahtevki za dovoljenje za 
opravljanje socialnih storitev, s katerimi 
država ali javni organ določi pogoje za 
opravljanje gospodarske dejavnosti, ne 
smejo šteti za koncesije. Enako velja za 
nekatere sporazume o pravici 
gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne ali najemne pogodbe za 
zemljišča, pri katerih država ali javni organ 
naročnik ali naročnik določi samo splošne 
pogoje za njihovo uporabo, ne pridobi pa 
posebnih gradenj ali storitev. Najemne in 
zakupne pogodbe v splošnih pogojih 
vsebujejo določbe glede prepustitve 
najemnega predmeta najemniku, njegovo 
uporabo (na primer opis najetega 
predmeta, določbe o dovoljeni uporabi 
najetega predmeta, določbe o optimalnem 
koriščenju najetega predmeta, kot so 
rezultati indeksov ali okoljski standardi), 
ustrezne obveznosti najemodajalca in 
najemnika glede vzdrževanja najetega 
predmeta, trajanja najemne pogodbe in 
prepustitve najemnega predmeta 
najemodajalcu, najemnine in stroškov, ki 
jih mora plačati najemnik, vključno s 
pogodbenimi kaznimi).

Or. de

Obrazložitev

„Samo splošni pogoji“ je treba opredeliti v smislu pravne varnosti. Zato je treba uporabiti 
opredelitev sodne prakse Sodišča EU v zadevi 241/83 in jo uresničiti.

Predlog spremembe 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer



PE496.581v03-00 30/162 AM\916800SL.doc

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev. Nadalje to velja tudi za dogovore, 
ki - brez omejitev ali določitve kvot za vse -
odpirajo splošen in nediskriminatoren 
dostop do trga vsem gospodarskim 
akterjem, ki vnaprej izpolnjujejo zakonsko 
določene pogoje. Tudi pogodbe o mestni 
gradnji niso koncesije.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev pojma koncesije. Sedanja opredelitev, ki se nanaša izrecno na dovoljenja in 
licence ter določene dogovore o uporabi javnih področij ali virov, ni dovolj jasna, da bi bili 
lahko vsi postopki, za katere ni potrebna izključna odločitev o izbiri javnega organa 
naročnika, izvzeti iz področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe 278
Françoise Castex
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

(6) Koncesije so lahko odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Koncesije so lahko 
tudi prenosi upravljanja storitev, zlasti v 
zvezi s storitvami splošnega 
gospodarskega pomena, in sicer za 
določen čas in za točno določeno 
dejavnost, ki se izvaja na določenem 
ozemlju. To torej niso niti javni „nakupi“, 
niti „pridobitve“, niti „javna naročila“.
Nasprotno se nekateri državni akti, kot so 
dovoljenja ali licence, s katerimi država ali 
javni organ določi pogoje za opravljanje 
gospodarske dejavnosti, ne smejo šteti za 
koncesije. Enako velja za nekatere 
sporazume o pravici gospodarskega 
subjekta do uporabe nekaterih javnih 
domen ali sredstev, kot so zakupne 
pogodbe za zemljišča, pri katerih država ali 
javni organ naročnik ali naročnik določi 
samo splošne pogoje za njihovo uporabo, 
ne pridobi pa posebnih gradenj ali storitev.

Or. fr

Predlog spremembe 279
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 6



PE496.581v03-00 32/162 AM\916800SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
državni akti, kot so dovoljenja ali licence, 
pooblastila ali podobni akti, s katerimi 
država ali javni organ določi pogoje za 
opravljanje gospodarske dejavnosti, ne 
smejo šteti za koncesije. Enako velja za 
nekatere sporazume o pravici 
gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

Or. fr

Obrazložitev

Predlagana opredelitev termina „koncesija“ iz uvodne izjave 6 bi lahko povzročila nejasnost, 
zato bi lahko na seznam posebnih izključitev dodali zvezo pooblastila ali podobni akti. Beseda 
„nekateri“ pa je odveč in jo lahko črtamo.

Predlog spremembe 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, (6) Koncesije so odplačne pogodbe,
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sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev.

sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije. 
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj ali 
storitev. Zgolj dovoljenja ali pravica do 
uporabe javnih dobrin ali javnih površin 
niso koncesije za storitve.

Or. de

Obrazložitev

Dejansko dovoljenje in priznavanje pravice do uporabe javnih površin in dobrin, niso 
postopek nabave na trgu. Zato je treba pojasniti, da v teh primerih ne gre za koncesije za 
storitve in da to ne spada v področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 281
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 

(6) Koncesije so odplačne pogodbe, 
sklenjene med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več javnimi organi 
naročniki ali naročniki, o izvajanju gradenj 
ali storitev, pri čemer ima nasprotna 
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stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Enako velja za nekatere sporazume o 
pravici gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so 
zakupne pogodbe za zemljišča, pri katerih
država ali javni organ naročnik ali naročnik 
določi samo splošne pogoje za njihovo 
uporabo, ne pridobi pa posebnih gradenj 
ali storitev.

stranka pravico do uporabe javnih gradenj 
ali storitev, ki so predmet pogodbe. Za 
izvajanje takih gradenj ali storitev veljajo 
posebne zavezujoče pravno izvršljive 
obveznosti, ki jih določi javni organ 
naročnik ali naročnik. Nasprotno se 
nekateri državni akti, kot so dovoljenja ali 
licence, s katerimi država ali javni organ 
določi pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne smejo šteti za koncesije.
Prav tako se nekateri sporazumi o pravici 
gospodarskega subjekta do uporabe 
nekaterih javnih domen ali sredstev, kot so
pogodbe o javni domeni in zasebne
zakupne pogodbe za zemljišča, s katerimi
država ali javni organ naročnik ali naročnik
zgolj določi samo splošne pogoje in/ali
posebne zavezujoče in pravno izvršljive 
obveznosti, povezane z rabo zemljišč, pri 
čemer ne pridobi posebnih gradenj ali 
storitev, ne smejo šteti za koncesije. V 
okviru teh pogodb o javni domeni in 
zasebnih zakupnih pogodb za zemljišča je 
treba naslednje pogoje upoštevati kot 
pogoje in obveznosti, katerih izključni 
namen je regulacija uporabe zemljišč: 
pogoji, ki zadevajo prepustitev posesti 
najemniku, uporaba, kateri je namenjena 
javna domena ali sredstvo (na primer opis 
in dovoljena uporaba, obveznosti, katerih 
namen je optimizacija uporabe, kot so 
kazalniki uspešnosti ali okoljski 
standardi), obveznosti pogodbenih strank 
glede vzdrževanja javne domene ali 
sredstva, trajanje pogodbe ali 
najemnikova prepustitev posesti, honorar 
ali najemnina in s tem povezani stroški, ki 
jih mora plačati najemnik (vključno s 
kaznimi za kršitev pogodbe). 

Or. en

Predlog spremembe 282
Heide Rühle
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Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Težave pri razlaganju pojmov 
koncesija in javno naročilo povzročajo 
stalno pravno negotovost med udeleženci, 
zaradi njih so bile pri Sodišču Evropske 
unije na tem področju vložene številne 
sodbe. Opredelitev koncesije je zato treba 
pojasniti, zlasti s sklicevanjem na pojem 
znatnega operativnega tveganja. Glavna 
značilnost koncesije, tj. pravica do uporabe 
gradenj ali storitev, vedno pomeni prenos 
gospodarskega tveganja na koncesionarja, 
vključno z možnostjo, da se naložbe in 
stroški, ki nastanejo pri upravljanju 
podeljenih gradenj ali storitev, ne bodo 
povrnili. Uporaba posebnih pravil, ki 
urejajo podeljevanje koncesij, ne bi bila 
upravičena, če bi javni organ naročnik ali 
naročnik izvajalca razbremenil morebitnih 
izgub tako, da bi mu jamčil minimalne 
prihodke, ki bi bili enaki ali višji od 
stroškov, ki jih ima izvajalec pri izvajanju 
naročila. Hkrati je treba pojasniti, da je 
treba nekatere ureditve, ki jih v celoti plača 
javni organ naročnik ali naročnik, šteti za 
koncesije, če je povrnitev naložb in 
stroškov, ki so izvajalcu nastali pri 
izvajanju gradnje ali zagotavljanju storitve, 
odvisna od dejanskega povpraševanja po 
storitvah ali sredstvih oziroma njihovi 
razpoložljivosti.

(7) Glavna značilnost koncesije, tj. pravica 
do uporabe gradenj ali storitev, vedno 
pomeni prenos gospodarskega tveganja na 
koncesionarja, vključno z možnostjo, da se 
naložbe in stroški, ki nastanejo pri 
upravljanju podeljenih gradenj ali storitev v 
normalnih pogojih delovanja, ne bodo 
povrnili. Uporaba posebnih pravil, ki 
urejajo podeljevanje koncesij, ne bi bila 
upravičena, če bi javni organ naročnik ali 
naročnik izvajalca razbremenil morebitnih 
izgub. Vendar je treba nekatere ureditve, ki 
jih v celoti plača javni organ naročnik ali 
naročnik, šteti za koncesije, če je povrnitev 
naložb in stroškov, ki so izvajalcu nastali 
pri izvajanju gradnje ali zagotavljanju 
storitve, odvisna od dejanskega 
povpraševanja po storitvah ali sredstvih 
oziroma njihovi razpoložljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 283
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Težave pri razlaganju pojmov koncesija 
in javno naročilo povzročajo stalno pravno 
negotovost med udeleženci, zaradi njih so 
bile pri Sodišču Evropske unije na tem 
področju vložene številne sodbe. 
Opredelitev koncesije je zato treba 
pojasniti, zlasti s sklicevanjem na pojem 
znatnega operativnega tveganja. Glavna 
značilnost koncesije, tj. pravica do uporabe 
gradenj ali storitev, vedno pomeni prenos 
gospodarskega tveganja na koncesionarja, 
vključno z možnostjo, da se naložbe in 
stroški, ki nastanejo pri upravljanju 
podeljenih gradenj ali storitev, ne bodo 
povrnili. Uporaba posebnih pravil, ki 
urejajo podeljevanje koncesij, ne bi bila 
upravičena, če bi javni organ naročnik ali 
naročnik izvajalca razbremenil morebitnih 
izgub tako, da bi mu jamčil minimalne 
prihodke, ki bi bili enaki ali višji od 
stroškov, ki jih ima izvajalec pri izvajanju 
naročila. Hkrati je treba pojasniti, da je 
treba nekatere ureditve, ki jih v celoti plača 
javni organ naročnik ali naročnik, šteti za 
koncesije, če je povrnitev naložb in 
stroškov, ki so izvajalcu nastali pri 
izvajanju gradnje ali zagotavljanju storitve, 
odvisna od dejanskega povpraševanja po 
storitvah ali sredstvih oziroma njihovi 
razpoložljivosti.

(7) Težave pri razlaganju pojmov koncesija 
in javno naročilo povzročajo stalno pravno 
negotovost med udeleženci, zaradi njih so 
bile pri Sodišču Evropske unije na tem 
področju vložene številne sodbe. 
Opredelitev koncesije je zato treba 
pojasniti, zlasti s sklicevanjem na pojem 
znatnega operativnega tveganja. Na 
splošno glavna značilnost koncesije, tj. 
pravica do uporabe gradenj ali storitev, 
vedno pomeni prenos gospodarskega 
tveganja na koncesionarja, vključno z 
možnostjo, da se naložbe in stroški, ki 
nastanejo pri upravljanju podeljenih 
gradenj ali storitev, ne bodo povrnili. Poleg 
tega pri koncesijah za storitve splošnega 
gospodarskega pomena prenos 
upravljanja, ki je značilen zanje, pomeni, 
da mora koncesionar natančno izvajati 
posebno nalogo, ki mu je dodeljena, in 
zlasti zagotavljati vrednote, jasno 
opredeljene v Protokolu št. 26, priloženem 
PEU in PDEU, tj. visoko raven kakovosti, 
varnosti in cenovne dostopnosti, enako 
obravnavo ter spodbujanje splošnega 
dostopa in pravic uporabnikov. Uporaba 
posebnih pravil, ki urejajo podeljevanje 
koncesij, ne bi bila upravičena, če bi javni 
organ naročnik ali naročnik izvajalca 
razbremenil morebitnih izgub tako, da bi 
mu jamčil minimalne prihodke, ki bi bili 
enaki ali višji od stroškov, ki jih ima 
izvajalec pri izvajanju naročila. Hkrati je 
treba pojasniti, da je treba nekatere 
ureditve, ki jih v celoti plača javni organ 
naročnik ali naročnik, šteti za koncesije, če 
je povrnitev naložb in stroškov, ki so 
izvajalcu nastali pri izvajanju gradnje ali 
zagotavljanju storitve, odvisna od 
dejanskega povpraševanja po storitvah ali 
sredstvih oziroma njihovi razpoložljivosti.

Or. fr
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Predlog spremembe 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Težave pri razlaganju pojmov 
koncesija in javno naročilo povzročajo 
stalno pravno negotovost med udeleženci, 
zaradi njih so bile pri Sodišču Evropske 
unije na tem področju vložene številne 
sodbe. Opredelitev koncesije je zato treba 
pojasniti, zlasti s sklicevanjem na pojem 
znatnega operativnega tveganja. Glavna 
značilnost koncesije, tj. pravica do uporabe 
gradenj ali storitev, vedno pomeni prenos 
gospodarskega tveganja na koncesionarja, 
vključno z možnostjo, da se naložbe in 
stroški, ki nastanejo pri upravljanju 
podeljenih gradenj ali storitev, ne bodo 
povrnili. Uporaba posebnih pravil, ki 
urejajo podeljevanje koncesij, ne bi bila 
upravičena, če bi javni organ naročnik ali 
naročnik izvajalca razbremenil morebitnih 
izgub tako, da bi mu jamčil minimalne 
prihodke, ki bi bili enaki ali višji od 
stroškov, ki jih ima izvajalec pri izvajanju 
naročila. Hkrati je treba pojasniti, da je 
treba nekatere ureditve, ki jih v celoti plača 
javni organ naročnik ali naročnik, šteti za 
koncesije, če je povrnitev naložb in 
stroškov, ki so izvajalcu nastali pri 
izvajanju gradnje ali zagotavljanju storitve, 
odvisna od dejanskega povpraševanja po 
storitvah ali sredstvih oziroma njihovi 
razpoložljivosti.

(7) Glavna značilnost koncesije, tj. pravica 
do uporabe gradenj ali storitev, vedno 
pomeni prenos gospodarskega tveganja na 
koncesionarja, vključno z možnostjo, da se 
naložbe in stroški, ki nastanejo pri 
upravljanju podeljenih gradenj ali storitev v 
normalnih pogojih delovanja, ne bodo 
povrnili. Uporaba posebnih pravil, ki 
urejajo podeljevanje koncesij, ne bi bila 
upravičena, če bi javni organ naročnik ali 
naročnik izvajalca razbremenil morebitnih 
izgub. Vendar je treba nekatere ureditve, ki 
jih v celoti plača javni organ naročnik ali 
naročnik, šteti za koncesije, če je povrnitev 
naložb in stroškov, ki so izvajalcu nastali 
pri izvajanju gradnje ali zagotavljanju 
storitve, odvisna od dejanskega 
povpraševanja po storitvah ali sredstvih 
oziroma njihovi razpoložljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Če sektorska uredba določa, da ima 
koncesionar zajamčeno izravnavo naložb 
in stroškov, ki so mu nastali pri izvedbi 
naročila, se tako naročilo ne sme šteti za 
koncesijo po tej direktivi.

(8) Če sektorska uredba določa, da ima 
koncesionar zajamčeno izravnavo naložb 
in stroškov, ki so mu nastali pri izvedbi 
naročila, se tako naročilo ne sme šteti za 
koncesijo po tej direktivi. Razen v 
primeru, da se operativno tveganje na 
določenih trgih že od samega začetka 
zmanjša. Ta okoliščina ni v nasprotju s 
sprejetjem koncesije (glej sodna praksa 
Sodišča EU v primeru WAZV Gotha (C-
206/08)).

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sodno prakso Sodišča EU v zadevi WAZV Gotha (C-206/08) ni ustrezno od organa, 
ki je podelil koncesijo, zahtevati, da skrbi za večjo konkurenco in večje gospodarsko tveganje, 
kot je to običajno v zadevnem sektorju na podlagi pravil, ki veljajo za ta sektor.

Predlog spremembe 286
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Če sektorska uredba določa, da ima 
koncesionar zajamčeno izravnavo naložb 
in stroškov, ki so mu nastali pri izvedbi 
naročila, se tako naročilo ne sme šteti za 
koncesijo po tej direktivi.

(8) Če sektorska uredba določa, da ima 
koncesionar zajamčeno izravnavo naložb 
in stroškov, ki so mu nastali pri izvedbi 
naročila, se tako naročilo ne sme šteti za 
koncesijo po tej direktivi. To pa je treba 
razlikovati od primerov, ko je operativno 
tveganje na nekaterih trgih že od začetka 
omejeno, se pa to omejeno tveganje v 
celoti prenese na koncesionarja, in v takih 
primerih ti pogoji ne izključujejo, da bi 
šteli za koncesijo.

Or. en
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(glej sodbo Evropskega sodišča v zadevi C-206/08)

Predlog spremembe 287
Lara Comi

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Če sektorska uredba določa, da ima 
koncesionar zajamčeno izravnavo naložb 
in stroškov, ki so mu nastali pri izvedbi 
naročila, se tako naročilo ne sme šteti za 
koncesijo po tej direktivi.

(8) Če sektorska uredba določa, da ima 
koncesionar zajamčeno izravnavo naložb 
in stroškov, ki so mu nastali pri izvedbi 
naročila, višjih od 50 % njenega zneska, se 
tako naročilo ne sme šteti za koncesijo po 
tej direktivi.

Or. it

Predlog spremembe 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Operativno tveganje mora izhajati iz 
dejavnikov, ki so zunaj nadzora strank in 
zato ne morejo biti posledica tega, da 
katera koli stranka pogodbe neprimerno 
izvaja pogodbo. Operativno tveganje 
lahko pomeni bodisi tveganje v zvezi s 
povpraševanjem ali tveganje v zvezi z 
razpoložljivostjo ali tveganje v zvezi s 
povpraševanjem in razpoložljivostjo. 
Tveganje v zvezi s povpraševanjem se 
razume kot tveganje v zvezi z dejanskim 
povpraševanjem po storitvah, ki so 
predmet naročila. Tveganje v zvezi z 
razpoložljivostjo se razume kot tveganje v 
zvezi z zagotovitvijo gradenj ali storitev, ki 
so predmet pogodbe, zlasti tveganje, da 
zagotovitev storitev ne bo ustrezala 
povpraševanju in tveganju odovornosti za 
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škodo v zvezi z neizpolnitvijo gradenj ali 
storitev. To tveganje, da zagotovitev 
storitve ne bo ustrezna, ali odgovornost, ki 
lahko nastane zaradi odločitev 
koncesionarja o kapitalskih naložbah in 
drugih investicijah, ki so potrebne za 
izvedbo koncesije, in lahko pozroči 
tveganje, da bi nezadostne ponudbe ali 
neprimene gradnje in storitve negativno 
vplivale na možnost koncesionarja, da 
lahko ima dobiček na naložbo v obdobju 
trajanja koncesijske pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev in pomen „tveganja v zvezi z razpoložljivostjo“ v členu 2(2) nista dovolj jasna. 
Ta novi predlog uvodne izjave je poizkus, da se ju poveže z odločitvijo koncesionarja o 
naložbah za izvedbo koncesije (glej uvodno izjavo 19a (novo)).

Predlog spremembe 289
Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Operativno tveganje mora izhajati iz 
dejavnikov, ki so zunaj nadzora strank in 
zato ne morejo biti posledica tega, da 
katera koli stranka pogodbe neprimerno 
izvaja pogodbo. Operativno tveganje 
lahko tvori bodisi tveganje v zvezi s 
povpraševanjem ali tveganje v zvezi z 
razpoložljivostjo ali tveganje v zvezi s 
povpraševanjem in razpoložljivostjo. 
Tveganje v zvezi s povpraševanjem se 
razume kot tveganje v vzezi z dejanskim 
povpraševanjem pogradnjah ali storitvah, 
ki so predmet naročila. Tveganje v zvezi z 
razpoložljivostjo se razume kot tveganje v 
zvezi z zagotovitvijo gradenj ali storitev, ki 
so predmet pogodbe, zlasti tveganje, da 
zagotovitev storitev ne bo ustrezala 
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povpraševanju in tveganju odovornosti za 
škodov v zvezi z neizpolnitvijo gradenj ali 
storitev. (Da se pogodbe uvrstijo v 
kategorijo koncesij) zadostuje, da 
dobavitelj nosi operativno tveganje, 
nastalo na strani javnega organa 
naročnika, v celoti ali vsaj v znatnem 
delu, čeprav je tveganje vnaprej zelo 
omejeno zaradi podrobnih pravil 
javnopravne ureditve, ki urejajo to 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „operativnega tveganja“ bi morala temeljiti na tveganju v zvezi s 
povpraševanjem in razpoložljivostjo, da bi se izognili nejasni opredelitvi. To besedilo bi zato 
moralo upoštevati sodbi Evropskega sodišča C-206/08 („Eurawasser“) in C-274/09 
(„Stadler“).

Predlog spremembe 290
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Pojem posebnih ali izključnih pravic je 
bistvenega pomena za opredelitev področja 
uporabe te direktive, saj za subjekte, ki v 
skladu s členom 4(1)(1) niso javni organi 
naročniki in javna podjetja, določbe te 
direktive veljajo samo, če ti subjekti 
opravljajo eno od dejavnosti na podlagi teh 
pravic. Zato je primerno pojasniti, da 
pravice, odobrene po postopku, ki temelji 
na objektivnih merilih, zlasti v skladu z 
zakonodajo Unije, in v katerem je bilo 
zagotovljeno ustrezno obveščanje javnosti, 
za namene te direktive ne predstavljajo 
posebnih ali izključnih pravic. Ta 
zakonodaja mora vključevati 
Direktivo 98/30/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 

(9) Pojem posebnih ali izključnih pravic je 
bistvenega pomena za opredelitev področja 
uporabe te direktive, saj za subjekte, ki v 
skladu s členom 4(1)(1) niso javni organi 
naročniki in javna podjetja, te določbe 
veljajo samo, če ti subjekti opravljajo eno 
od dejavnosti na podlagi teh pravic.
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o skupnih pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom, Direktivo 96/92/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. decembra 1996 o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo, 
Direktivo 97/67/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 1997 o skupnih pravilih za 
razvoj notranjega trga poštnih storitev v 
Skupnosti in za izboljšanje kakovosti 
storitve, Direktivo 94/22/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1994 o 
pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za 
iskanje, raziskovanje in izkoriščanje 
ogljikovodikov ter Uredbo (ES) 
št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih 
storitvah železniškega in cestnega 
potniškega prevoza ter o razveljavitvi 
uredb (EGS) št. 1191/69 in 1107/709. 
Zaradi čedalje različnejših javnih ukrepov 
je treba pojem javnega naročila jasneje 
opredeliti. Pravila Unije o koncesijah se 
nanašajo na pridobitev gradenj ali 
storitev, pri čemer ima nasprotna stran 
pravico do uporabe teh gradenj ali 
storitev. Pojem pridobitve bi bilo treba 
razumeti v širšem smislu kot pridobitev 
uporabe zadevnih gradenj, blaga ali 
storitev, kar ne pomeni nujno prenosa 
lastništva na javne organe naročnike ali 
naročnike. Poleg tega predpisi o javnih 
naročilih navadno ne veljajo za 
financiranje dejavnosti, ki je pogosto 
povezano z obveznostjo vračila prejetih 
zneskov, če se ti ne porabijo za predvidene 
namene.

Or. en

Predlog spremembe 291
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Pojem posebnih ali izključnih pravic je 
bistvenega pomena za opredelitev področja 
uporabe te direktive, saj za subjekte, ki v 
skladu s členom 4(1)(1) niso javni organi 
naročniki in javna podjetja, določbe te 
direktive veljajo samo, če ti subjekti 
opravljajo eno od dejavnosti na podlagi teh 
pravic. Zato je primerno pojasniti, da 
pravice, odobrene po postopku, ki temelji 
na objektivnih merilih, zlasti v skladu z 
zakonodajo Unije, in v katerem je bilo 
zagotovljeno ustrezno obveščanje javnosti, 
za namene te direktive ne predstavljajo 
posebnih ali izključnih pravic. Ta 
zakonodaja mora vključevati 
Direktivo 98/30/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom5, Direktivo 96/92/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. decembra 1996 o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo6, 
Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. decembra 1997 o 
skupnih pravilih za razvoj notranjega trga 
poštnih storitev v Skupnosti in za 
izboljšanje kakovosti storitve7, 
Direktivo 94/22/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1994 o pogojih za 
izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, 
raziskovanje in izkoriščanje 
ogljikovodikov8 ter Uredbo (ES) 
št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih 
storitvah železniškega in cestnega 
potniškega prevoza ter o razveljavitvi 
uredb (EGS) št. 1191/69 in 1107/709. 
Zaradi čedalje različnejših javnih ukrepov 
je treba pojem javnega naročila jasneje 
opredeliti. Pravila Unije o koncesijah se 
nanašajo na pridobitev gradenj ali storitev, 
pri čemer ima nasprotna stran pravico do 
uporabe teh gradenj ali storitev. Pojem 
pridobitve bi bilo treba razumeti v širšem 
smislu kot pridobitev uporabe zadevnih 

(9) Pojem posebnih ali izključnih pravic je 
bistvenega pomena za opredelitev področja 
uporabe te direktive, saj za subjekte, ki v 
skladu s členom 4(1)(1) niso javni organi 
naročniki in javna podjetja, določbe te 
direktive veljajo samo, če ti subjekti 
opravljajo eno od dejavnosti na podlagi teh 
pravic. Zato je primerno pojasniti, da
pravice, odobrene po postopku, ki temelji 
na objektivnih merilih, zlasti v skladu z 
zakonodajo Unije, in v katerem je bilo 
zagotovljeno ustrezno obveščanje javnosti, 
za namene te direktive ne predstavljajo 
posebnih ali izključnih pravic. Ta 
zakonodaja mora vključevati 
Direktivo 98/30/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom, Direktivo 96/92/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. decembra 1996 o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo, 
Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. decembra 1997 o 
skupnih pravilih za razvoj notranjega trga 
poštnih storitev v Skupnosti in za 
izboljšanje kakovosti storitve, 
Direktivo 94/22/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1994 o pogojih za 
izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, 
raziskovanje in izkoriščanje 
ogljikovodikov ter Uredbo (ES) 
št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih 
storitvah železniškega in cestnega 
potniškega prevoza ter o razveljavitvi 
uredb (EGS) št. 1191/69 in 1107/70. Zaradi 
čedalje različnejših javnih ukrepov je treba 
pojem javnega naročila jasneje opredeliti. 
Pravila Unije o koncesijah se nanašajo na 
pridobitev gradenj ali storitev ali na 
prenos upravljanja za določen čas in za 
točno določeno dejavnost, ki se izvaja na 
opredeljenem ozemlju, pri čemer ima 
nasprotna stranka pravico do uporabe 
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gradenj, blaga ali storitev, kar ne pomeni 
nujno prenosa lastništva na javne organe 
naročnike ali naročnike. Poleg tega 
predpisi o javnih naročilih navadno ne 
veljajo za financiranje dejavnosti, ki je 
pogosto povezano z obveznostjo vračila 
prejetih zneskov, če se ti ne porabijo za 
predvidene namene.

zadevnih gradenj ali storitev na lastno 
odgovornost.

Or. fr

Predlog spremembe 292
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Pojem posebnih ali izključnih pravic je 
bistvenega pomena za opredelitev področja 
uporabe te direktive, saj za subjekte, ki v 
skladu s členom 4(1)(1) niso javni organi 
naročniki in javna podjetja, določbe te 
direktive veljajo samo, če ti subjekti 
opravljajo eno od dejavnosti na podlagi teh 
pravic. Zato je primerno pojasniti, da 
pravice, odobrene po postopku, ki temelji 
na objektivnih merilih, zlasti v skladu z 
zakonodajo Unije, in v katerem je bilo 
zagotovljeno ustrezno obveščanje javnosti, 
za namene te direktive ne predstavljajo 
posebnih ali izključnih pravic. Ta 
zakonodaja mora vključevati 
Direktivo 98/30/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom, Direktivo 96/92/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. decembra 1996 o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo, 
Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. decembra 1997 o 
skupnih pravilih za razvoj notranjega trga 
poštnih storitev v Skupnosti in za 
izboljšanje kakovosti storitve, 

(9) Pojem posebnih ali izključnih pravic je 
bistvenega pomena za opredelitev področja 
uporabe te direktive, saj za subjekte, ki v 
skladu s členom 4(1)(1) niso javni organi 
naročniki in javna podjetja, določbe te 
direktive veljajo samo, če ti subjekti 
opravljajo eno od dejavnosti na podlagi teh 
pravic. Zato je primerno pojasniti, da 
pravice, odobrene po postopku, ki temelji 
na objektivnih merilih, zlasti v skladu z 
zakonodajo Unije, in v katerem je bilo 
zagotovljeno ustrezno obveščanje javnosti, 
za namene te direktive ne predstavljajo
posebnih ali izključnih pravic. Ta 
zakonodaja mora vključevati 
Direktivo 98/30/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom, Direktivo 96/92/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. decembra 1996 o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo, 
Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. decembra 1997 o 
skupnih pravilih za razvoj notranjega trga 
poštnih storitev v Skupnosti in za 
izboljšanje kakovosti storitve, 
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Direktivo 94/22/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1994 o pogojih za 
izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, 
raziskovanje in izkoriščanje 
ogljikovodikov ter Uredbo (ES) 
št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih 
storitvah železniškega in cestnega 
potniškega prevoza ter o razveljavitvi 
uredb (EGS) št. 1191/69 in 1107/70. Zaradi 
čedalje različnejših javnih ukrepov je treba 
pojem javnega naročila jasneje opredeliti. 
Pravila Unije o koncesijah se nanašajo na 
pridobitev gradenj ali storitev, pri čemer 
ima nasprotna stran pravico do uporabe teh 
gradenj ali storitev. Pojem pridobitve bi 
bilo treba razumeti v širšem smislu kot 
pridobitev uporabe zadevnih gradenj, blaga 
ali storitev, kar ne pomeni nujno prenosa 
lastništva na javne organe naročnike ali 
naročnike. Poleg tega predpisi o javnih 
naročilih navadno ne veljajo za 
financiranje dejavnosti, ki je pogosto 
povezano z obveznostjo vračila prejetih 
zneskov, če se ti ne porabijo za predvidene 
namene.

Direktivo 94/22/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1994 o pogojih za 
izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, 
raziskovanje in izkoriščanje 
ogljikovodikov ter Uredbo (ES) 
št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih 
storitvah železniškega in cestnega 
potniškega prevoza ter o razveljavitvi 
uredb (EGS) št. 1191/69 in 1107/70 in 
morebitno drugo nacionalno zakonodajo 
države članice, ki spoštuje načela 
enakopravne obravnave, preglednosti, 
sorazmernosti in vzajemnega priznavanja, 
določena s Pogodbo. Zaradi čedalje 
različnejših javnih ukrepov je treba pojem 
javnega naročila jasneje opredeliti. Pravila 
Unije o koncesijah se nanašajo na 
pridobitev gradenj ali storitev, pri čemer 
ima nasprotna stran pravico do uporabe teh 
gradenj ali storitev. Pojem pridobitve bi 
bilo treba razumeti v širšem smislu kot 
pridobitev uporabe zadevnih gradenj, blaga 
ali storitev, kar ne pomeni nujno prenosa 
lastništva na javne organe naročnike ali 
naročnike. Poleg tega predpisi o javnih 
naročilih navadno ne veljajo za 
financiranje dejavnosti, ki je pogosto 
povezano z obveznostjo vračila prejetih 
zneskov, če se ti ne porabijo za predvidene 
namene.

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je brez možnosti napačnega razumevanja ponovno uporabiti 
osnovno opredelitev, ki je že bila uporabljena v direktivi 2004/17 o javnih naročilih v 
posebnih sektorjih, na podlagi katere „se ne morejo šteti za posebne ali izključne tiste 
pravice, ki jih država članica prizna v kakršni koli obliki, vključno s podelitvijo koncesije, 
omejenemu številu podjetij po merilih objektivnosti, sorazmernosti in nediskriminacije“.

Predlog spremembe 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Izkazalo se je tudi, da je treba 
pojasniti, kaj se razume pod pojmom 
enotnega naročila, pri čemer je treba 
upoštevati skupno vrednost vseh 
sklenjenih koncesij za to javno naročilo 
glede na mejne vrednosti iz te direktive ter 
javno naročilo objaviti kot celoto, če je 
mogoče po sklopih. Koncept enotnega 
javnega naročila obsega vse blago, 
gradnje in storitve, ki so potrebne za 
izvedbo določenega projekta. Splošni 
znaki za enotni projekt so lahko na primer 
splošno predhodno načrtovanje in 
pojmovanje javnega organa naročnika, 
dejstvo, da imajo različni deli naročila 
enak gospodarski in tehnični namen ali 
da so drugače medsebojno logično 
povezani.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Tu uporabljen pojem projekt ni dovolj natančen. Pojem ne pomaga natančno opredeliti 
vrednosti koncesije, ker nenazadnje v praksi ni mogoče enoznačno pojasniti, katere 
predhodne pogoje je treba še upoštevati. Zato obstaja nevarnost, da bi uporaba pojma projekt 
redno povzročala previsoko določitev vrednosti koncesije.

Predlog spremembe 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Izkazalo se je tudi, da je treba 
pojasniti, kaj se razume pod pojmom 
enotnega naročila, pri čemer je treba 
upoštevati skupno vrednost vseh 
sklenjenih koncesij za to javno naročilo 

črtano
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glede na mejne vrednosti iz te direktive ter 
javno naročilo objaviti kot celoto, če je 
mogoče po sklopih. Koncept enotnega 
javnega naročila obsega vse blago, 
gradnje in storitve, ki so potrebne za 
izvedbo določenega projekta. Splošni 
znaki za enotni projekt so lahko na primer 
splošno predhodno načrtovanje in 
pojmovanje javnega organa naročnika, 
dejstvo, da imajo različni deli naročila 
enak gospodarski in tehnični namen ali 
da so drugače medsebojno logično 
povezani.

Or. de

Obrazložitev

Uvodna izjava se črta, ker se črta pojem posameznega projekta v členu 6(2), saj strnitev 
naročil povzroča težave.

Predlog spremembe 295
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Izkazalo se je tudi, da je treba
pojasniti, kaj se razume pod pojmom 
enotnega naročila, pri čemer je treba 
upoštevati skupno vrednost vseh 
sklenjenih koncesij za to javno naročilo 
glede na mejne vrednosti iz te direktive ter 
javno naročilo objaviti kot celoto, če je 
mogoče po sklopih. Koncept enotnega 
javnega naročila obsega vse blago,
gradnje in storitve, ki so potrebne za 
izvedbo določenega projekta. Splošni 
znaki za enotni projekt so lahko na primer 
splošno predhodno načrtovanje in 
pojmovanje javnega organa naročnika, 
dejstvo, da imajo različni deli naročila 
enak gospodarski in tehnični namen ali 
da so drugače medsebojno logično 

(10) Ta direktiva bi morala veljati zgolj za 
koncesijske pogodbe nad določeno mejno
vrednostjo. Posledično je treba opredeliti 
metodo izračuna ocenjene vrednosti 
koncesije, ki bi morala biti enaka za 
koncesije za gradnje in storitve, saj je 
večina pogodb mešanih.
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povezani.

Or. en

Predlog spremembe 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Izkazalo se je tudi, da je treba 
pojasniti, kaj se razume pod pojmom 
enotnega naročila, pri čemer je treba 
upoštevati skupno vrednost vseh 
sklenjenih koncesij za to javno naročilo 
glede na mejne vrednosti iz te direktive ter 
javno naročilo objaviti kot celoto, če je 
mogoče po sklopih. Koncept enotnega 
javnega naročila obsega vse blago, 
gradnje in storitve, ki so potrebne za 
izvedbo določenega projekta. Splošni 
znaki za enotni projekt so lahko na primer
splošno predhodno načrtovanje in 
pojmovanje javnega organa naročnika,
dejstvo, da imajo različni deli naročila
enak gospodarski in tehnični namen ali da 
so drugače medsebojno logično povezani.

(10) Pri izračunu ocenjene vrednosti 
koncesije javni organi naročniki in 
naročniki upoštevajo skupno vrednost
koncesije, ki je del enega samega 
koncesijskega projekta s stališča 
potencialnega koncesionarja. Kazalnik 
obstoja enotnega projekta je lahko na 
primer dejstvo, da imajo različni deli enak 
gospodarski in tehnični namen, so zanje 
potrebne podobne vrste naložb 
koncesionarja in koncesija s podobnim 
začetnim datumom in trajanjem.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 10 je bila prenovljena, da bi bolje odrazila specifičnost koncesij. Zlasti mora 
postati bolj relevantna s stališča koncesionarja. To vsebuje tudi razlago pojma „enotnega 
projekta“, ki je bil prvotno v členu 6. Enotni splošni projekt s stališča organa bi lahko 
vključeval različne vrste koncesij, ki pritegnejo različne tržne udeležencev, in bi se upravičeno 
dodelil kot ločene koncesije.

Predlog spremembe 297
Heide Rühle
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Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev dejanskega odpiranja 
trga in pravičnega ravnotežja pri uporabi 
pravil javnega naročanja v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev je treba 
zagotoviti, da se vključeni subjekti
opredelijo na drugače kot s sklicevanjem 
na njihov pravni status. Zato je treba 
zagotoviti, da to ne vpliva na enako 
obravnavanje naročnikov v javnem in 
zasebnem sektorju. Prav tako je treba v 
skladu s členom 345 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zagotoviti, da ni ogrožena 
lastninskopravna ureditev v državah 
članicah.

(11) Subjekti, zajeti v tej direktivi, se
opredelijo na podlagi njihovega pravnega 
statusa. Zato je treba zagotoviti, da to ne 
vpliva na enako obravnavanje naročnikov v 
javnem in zasebnem sektorju. Prav tako je 
treba v skladu s členom 345 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije zagotoviti, da ni 
ogrožena lastninskopravna ureditev v 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 298
Peter Simon

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev dejanskega odpiranja 
trga in pravičnega ravnotežja pri uporabi 
pravil javnega naročanja v vodnem,
energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev je treba zagotoviti, 
da se vključeni subjekti opredelijo na 
drugače kot s sklicevanjem na njihov 
pravni status. Zato je treba zagotoviti, da to 
ne vpliva na enako obravnavanje 
naročnikov v javnem in zasebnem sektorju. 
Prav tako je treba v skladu s členom 345 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
zagotoviti, da ni ogrožena lastninskopravna 
ureditev v državah članicah.

(11) Za zagotovitev dejanskega odpiranja 
trga in pravičnega ravnotežja pri uporabi 
pravil javnega naročanja v energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev je treba zagotoviti, da se vključeni 
subjekti opredelijo na drugače kot s 
sklicevanjem na njihov pravni status. Zato 
je treba zagotoviti, da to ne vpliva na enako 
obravnavanje naročnikov v javnem in 
zasebnem sektorju. Prav tako je treba v 
skladu s členom 345 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zagotoviti, da ni ogrožena 
lastninskopravna ureditev v državah 
članicah.
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Or. de

Predlog spremembe 299
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev dejanskega odpiranja 
trga in pravičnega ravnotežja pri uporabi 
pravil javnega naročanja v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev je treba zagotoviti, 
da se vključeni subjekti opredelijo na 
drugače kot s sklicevanjem na njihov 
pravni status. Zato je treba zagotoviti, da 
to ne vpliva na enako obravnavanje 
naročnikov v javnem in zasebnem 
sektorju. Prav tako je treba v skladu s 
členom 345 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zagotoviti, da ni ogrožena 
lastninskopravna ureditev v državah 
članicah.

(11) Za zagotovitev dejanskega odpiranja 
trga in pravičnega ravnotežja pri uporabi 
pravil javnega naročanja v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev je treba zagotoviti, 
da se vključeni subjekti jasno opredelijo 
glede posebnih nalog, ki jih opredelijo 
javni organi. Prav tako je treba v skladu s 
členom 345 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zagotoviti, da ni ogrožena 
lastninskopravna ureditev v državah 
članicah.

Or. fr

Predlog spremembe 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev dejanskega odpiranja 
trga in pravičnega ravnotežja pri uporabi 
pravil javnega naročanja v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev je treba 
zagotoviti, da se vključeni subjekti 
opredelijo na drugače kot s sklicevanjem 
na njihov pravni status. Zato je treba 

(11) Zato je treba zajamčiti enako 
obravnavanje naročnikov v javnem in 
zasebnem sektorju. Prav tako je treba v 
skladu s členom 345 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zagotoviti, da ni ogrožena 
lastninskopravna ureditev v državah 
članicah.
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zagotoviti, da to ne vpliva na enako 
obravnavanje naročnikov v javnem in 
zasebnem sektorju. Prav tako je treba v 
skladu s členom 345 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zagotoviti, da ni ogrožena 
lastninskopravna ureditev v državah 
članicah.

Or. en

Predlog spremembe 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Ustanove, ki jih zajema direktiva, ne 
smejo biti opredeljene na podlagi 
pravnega statusa. Zato je treba zagotoviti, 
da to ne vpliva na enako obravnavanje 
naročnikov v javnem in zasebnem 
sektorju. Prav tako je treba v skladu s 
členom 345 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zagotoviti, da ni ogrožena 
lastninskopravna ureditev v državah 
članicah.

Or. de

Predlog spremembe 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V skladu s členom 14 PDEU v 
povezavi s protokolom št. 26 imajo 
nacionalni, regionalni in lokalni pristojni 
organi široko prosto presojo glede oddaje 
naročil na področju storitev splošnega 



PE496.581v03-00 52/162 AM\916800SL.doc

SL

pomena.

Or. en

Predlog spremembe 303
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V skladu z zadevno prakso Sodišča 
Evropske unije, po kateri dejavnosti iger 
na srečo štejejo kot gospodarske 
dejavnosti posebne vrste, ki ne spadajo 
neposredno na področje uporabe pravil 
Pogodbe, ker imajo države članice prosto 
izbiro politik izključnih koncesij, enotnih 
ali večkratnih, bi vključitev iger na srečo v 
to direktivo povečevala pravno negotovost. 
Zato je primerno izključiti igre na srečo iz 
področja uporabe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 304
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se gospodarskemu subjektu, 
ki je sam javni organ naročnik ali 
naročnik, podelijo na podlagi izključne 
pravice, ki jo ima navedeni gospodarski 
subjekt v skladu z objavljenimi 
nacionalnimi zakoni ali upravnim aktom 
ter ki je bila podeljena v skladu s Pogodbo 
in področno zakonodajo Unije o 

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se gospodarskemu subjektu 
podelijo na podlagi izključne pravice, ki jo 
ima navedeni gospodarski subjekt v skladu 
z objavljenimi nacionalnimi zakoni, 
predpisi ali upravnim aktom ter ki je bila 
podeljena v skladu s Pogodbo in področno 
zakonodajo Unije o upravljanju omrežnih 
infrastruktur v zvezi z dejavnostmi iz 
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upravljanju omrežnih infrastruktur v zvezi 
z dejavnostmi iz Priloge III, saj pri taki 
izključni pravici ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka za podeljevanje.
Ne glede na to in na pravne posledice 
splošne izključitve iz področja uporabe te 
direktive mora za koncesije po členu 8(1)
veljati obveznost o objavi obvestila o 
podelitvi koncesije, da se zagotovi osnovna 
preglednost, razen če so pogoji za tako 
preglednost določeni s sektorsko 
zakonodajo.

Priloge III, saj pri taki izključni pravici ni 
mogoče uporabiti konkurenčnega postopka 
za podeljevanje. Ne glede na to in na 
pravne posledice splošne izključitve iz 
področja uporabe te direktive mora za 
koncesije, ki zadevajo upravljanje mrežne 
infrastrukture v zvezi z dejavnostmi iz 
Priloge III veljati obveznost o objavi 
obvestila o podelitvi koncesije, da se 
zagotovi osnovna preglednost, razen če so 
pogoji za tako preglednost določeni s 
sektorsko zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 305
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije
za storitve, ki se gospodarskemu subjektu, 
ki je sam javni organ naročnik ali 
naročnik, podelijo na podlagi izključne 
pravice, ki jo ima navedeni gospodarski 
subjekt v skladu z objavljenimi 
nacionalnimi zakoni ali upravnim aktom 
ter ki je bila podeljena v skladu s Pogodbo 
in področno zakonodajo Unije o 
upravljanju omrežnih infrastruktur v zvezi 
z dejavnostmi iz Priloge III, saj pri taki 
izključni pravici ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka za podeljevanje. 
Ne glede na to in na pravne posledice 
splošne izključitve iz področja uporabe te 
direktive mora za koncesije po členu 8(1)
veljati obveznost o objavi obvestila o 
podelitvi koncesije, da se zagotovi osnovna 
preglednost, razen če so pogoji za tako 
preglednost določeni s sektorsko 
zakonodajo.

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se podelijo gospodarskemu 
subjektu, ki ima izključno pravico v skladu 
z objavljenimi nacionalnimi zakoni, 
predpisi ali upravnim aktom ter ki je bila 
podeljena v skladu s Pogodbo in področno 
zakonodajo Unije, saj pri taki izključni 
pravici ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka za podeljevanje. 
Gre za koncesije za upravljanje omrežnih 
infrastruktur v zvezi z dejavnostmi iz 
Priloge III ali za koncesije za dejavnost iz 
Priloge III, za katero se ob sprejetju te 
direktive določi cena, regulirana na 
nacionalni ravni v skladu z zakoni ali 
predpisi. Ne glede na to in na pravne 
posledice splošne izključitve iz področja 
uporabe te direktive bi morala za koncesije 
za upravljanje omrežnih infrastruktur v 
zvezi z dejavnostmi iz Priloge III ali za 
koncesije za dejavnost iz Priloge III, za 
katero se ob sprejetju te direktive določi 
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cena, regulirana na nacionalni ravni v 
skladu z zakoni ali predpisi,veljati 
obveznost o objavi obvestila o podelitvi 
koncesije, da se zagotovi osnovna 
preglednost, razen če so pogoji za tako 
preglednost določeni s sektorsko 
zakonodajo.

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev predloga spremembe 9 poročevalca (uvodna izjava 13) v povezavi s 
preoblikovanjem člena 8(1) predloga direktive (predlog spremembe 69).

Predlog spremembe 306
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se gospodarskemu subjektu, 
ki je sam javni organ naročnik ali 
naročnik, podelijo na podlagi izključne 
pravice, ki jo ima navedeni gospodarski 
subjekt v skladu z objavljenimi 
nacionalnimi zakoni ali upravnim aktom 
ter ki je bila podeljena v skladu s Pogodbo 
in področno zakonodajo Unije o 
upravljanju omrežnih infrastruktur v 
zvezi z dejavnostmi iz Priloge III, saj pri 
taki izključni pravici ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka za podeljevanje.
Ne glede na to in na pravne posledice 
splošne izključitve iz področja uporabe te 
direktive mora za koncesije po členu 8(1) 
veljati obveznost o objavi obvestila o 
podelitvi koncesije, da se zagotovi osnovna 
preglednost, razen če so pogoji za tako 
preglednost določeni s sektorsko 
zakonodajo.

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se na podlagi izključne 
pravice podelijo gospodarskemu subjektu
v skladu z objavljenimi nacionalnimi 
zakoni, uredbo ali upravnim aktom ter ki je 
bila podeljena v skladu s Pogodbo in 
področno zakonodajo Unije, saj pri taki 
izključni pravici ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka za podeljevanje.
Navedene koncesije so tiste, ki zadevajo 
upravljanje mrežne infrastrukture v zvezi 
z dejavnostmi iz Priloge III ali tiste, ki 
zadevajo dejavnost, za katero so določene 
tarife na nacionalni ravni ali tiste, pri 
katerih se šteje, da so 
družbenogospodarski interesi 
pomembnejši.
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Or. en

Predlog spremembe 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se gospodarskemu subjektu, 
ki je sam javni organ naročnik ali naročnik, 
podelijo na podlagi izključne pravice, ki jo 
ima navedeni gospodarski subjekt v skladu 
z objavljenimi nacionalnimi zakoni ali 
upravnim aktom ter ki je bila podeljena v 
skladu s Pogodbo in področno zakonodajo 
Unije o upravljanju omrežnih infrastruktur 
v zvezi z dejavnostmi iz Priloge III, saj pri 
taki izključni pravici ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka za podeljevanje.
Ne glede na to in na pravne posledice 
splošne izključitve iz področja uporabe te 
direktive mora za koncesije po členu 8(1) 
veljati obveznost o objavi obvestila o 
podelitvi koncesije, da se zagotovi osnovna 
preglednost, razen če so pogoji za tako 
preglednost določeni s sektorsko 
zakonodajo.

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se gospodarskemu subjektu, 
ki je sam javni organ naročnik ali naročnik, 
podelijo na podlagi izključne pravice, ki jo 
ima navedeni gospodarski subjekt v skladu 
z objavljenimi nacionalnimi zakoni ali 
upravnim aktom, kot v primeru koncesij za 
javna obalna območja za turistično-
rekreativno uporabo, ter ki je bila 
podeljena v skladu s Pogodbo in področno 
zakonodajo Unije o upravljanju omrežnih 
infrastruktur v zvezi z dejavnostmi iz 
Priloge III, saj pri taki izključni pravici ni 
mogoče uporabiti konkurenčnega postopka 
za podeljevanje. Ne glede na to in na 
pravne posledice splošne izključitve iz 
področja uporabe te direktive mora za 
koncesije po členu 8(1) veljati obveznost o 
objavi obvestila o podelitvi koncesije, da se 
zagotovi osnovna preglednost, razen če so 
pogoji za tako preglednost določeni s 
sektorsko zakonodajo.

Or. it

Predlog spremembe 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Predlog direktive
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se gospodarskemu subjektu, 
ki je sam javni organ naročnik ali naročnik, 
podelijo na podlagi izključne pravice, ki jo 
ima navedeni gospodarski subjekt v skladu 
z objavljenimi nacionalnimi zakoni ali 
upravnim aktom ter ki je bila podeljena v 
skladu s Pogodbo in področno zakonodajo 
Unije o upravljanju omrežnih infrastruktur 
v zvezi z dejavnostmi iz Priloge III, saj pri 
taki izključni pravici ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka za podeljevanje.
Ne glede na to in na pravne posledice 
splošne izključitve iz področja uporabe te 
direktive mora za koncesije po členu 8(1) 
veljati obveznost o objavi obvestila o 
podelitvi koncesije, da se zagotovi osnovna 
preglednost, razen če so pogoji za tako 
preglednost določeni s sektorsko 
zakonodajo.

(13) Primerno je, da se iz področja uporabe 
te direktive izključijo določene koncesije 
za storitve, ki se gospodarskemu subjektu, 
ki je sam javni organ naročnik ali naročnik, 
podelijo na podlagi izključne pravice, ki jo 
ima navedeni gospodarski subjekt v skladu
z objavljenimi nacionalnimi zakoni ali 
upravnim aktom, kot v primeru koncesij za 
javna obalna območja za turistično-
rekreativno uporabo, ter ki je bila 
podeljena v skladu s Pogodbo in področno 
zakonodajo Unije o upravljanju omrežnih 
infrastruktur v zvezi z dejavnostmi iz 
Priloge III, saj pri taki izključni pravici ni 
mogoče uporabiti konkurenčnega postopka 
za podeljevanje. Ne glede na to in na 
pravne posledice splošne izključitve iz 
področja uporabe te direktive mora za 
koncesije po členu 8(1) veljati obveznost o 
objavi obvestila o podelitvi koncesije, da se 
zagotovi osnovna preglednost, razen če so 
pogoji za tako preglednost določeni s 
sektorsko zakonodajo.

Or. it

Predlog spremembe 309
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Države članice ter lokalni in 
regionalni organi v skladu s členom 14 in 
Protokolom 26 PDEU uživajo popolno 
svobodo pri izvajanju javnih nalog z 
uporabo svojih lastnih notranjih virov. 
Izvajajo lahko javne naloge v sodelovanju 
z drugimi javnimi organi ali skupinami 
javnih organov prek pogodbene ali 
institucionalne delitve nalog v skladu z 
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notranjo organizacijo držav članic. Te 
vrste sodelovanja ne spadajo na področje 
uporabe zakonodaje Unije o javnih 
naročilih in koncesijah. Pravo Unije ne 
nalaga javnim organom uporabe posebne 
pravne oblike za skupno izvedbo njihovih 
javnih nalog. Prenos pristojnosti med 
javnimi organi je vprašanje notranje 
organizacije in prav gotovo ne spada na 
področje uporabe te zakonodaje.

Or. en

(Glej Mnenje Odbora regij o dodeljevanju koncesijskih pogodb (ECOS-V-030) iz julija 2012.)

Predlog spremembe 310
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ta direktiva ne posega v pristojnost 
držav članic, da podeljujejo, opredeljujejo 
in organizirajo javno nalogo v skladu s 
protokolom št. 29 o sistemu javne 
radiotelevizije v državah članicah, ki je 
priložen pogodbam.

Or. fr

Obrazložitev

Uvesti bi bilo treba novo uvodno izjavo z izrecnim sklicevanjem na amsterdamski protokol kot 
instrument primarne zakonodaje EU. Namen tega predloga spremembe je isti kot sklicevanje 
na amsterdamski protokol v obrazložitvenem sporočilu Komisije o uporabi zakonodaje 
Skupnosti v zvezi s koncesijami.

Predlog spremembe 311
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Iz področja uporabe te direktive bi 
bilo treba izključiti koncesije za storitve 
na področju iger na srečo s finančnim 
tveganjem zaradi vložka denarne vsote 
(loterija, stave), ki jih na nacionalni ravni 
izvaja enotni organ z izključnimi 
pravicami, ki mu jih je dodelila ena ali več 
držav članic v skladu z veljavnimi in 
objavljenimi zakoni, predpisi ali 
upravnimi določbami in ki so dodeljene v 
skladu s pogodbami. Ta izključitev je 
utemeljena z dodelitvijo izključnih pravic 
enemu organu na nacionalni ravni, 
zaradi česar ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka, in s potrebo po 
ohranitvi možnosti držav članic, da na 
nacionalni ravni regulirajo sektor iger na 
srečo zaradi njihovih obveznosti glede 
varstva javnega reda in miru ter 
socialnega varstva.

Or. fr

Obrazložitev

Nova uvodna izjava za pojasnitev izključitve dela sektorja iger na srečo (gl. poročevalčev 
predlog spremembe 75). Zaradi dodelitve izključnih pravic ni mogoče uporabiti 
konkurenčnega postopka. Države članice morajo v tem občutljivem sektorju (varstvo javnega 
reda in miru ter socialno varstvo) tudi ohraniti določen manevrski prostor. Na tem mestu se s 
predpisi, ki niso prilagojeni sektorju (denimo prenehanje izvajanja igre na srečo), ne sme 
zmanjšati zmožnosti države za ukrepanje.

Predlog spremembe 312
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Primerno je izključiti določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik odda povezanemu podjetju, 

črtano
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katerega glavna dejavnost je zagotavljanje 
teh storitev ali gradenj za skupino, katere 
del je, in ne njihovo ponujanje na trgu. 
Primerno je izključiti tudi določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik podeli skupnemu podjetju, ki ga 
sestavlja več naročnikov, za opravljanje 
dejavnosti iz te direktive in katerega del je 
ta subjekt. Vendar je primerno zagotoviti, 
da ta izključitev ne povzroči izkrivljanja 
konkurence v korist podjetij ali skupnih 
podjetij, ki so povezana z javnimi organi 
naročniki; primerno je zagotoviti ustrezen 
sklop pravil, zlasti glede zgornjih mej za 
zneske, do katerih lahko podjetja 
pridobijo del prometa na trgu ter nad 
katerim izgubijo možnost za podelitev 
koncesije brez javnega razpisa, ter glede 
sestave skupnih podjetij in stabilnosti 
povezav med temi skupnimi podjetji in 
javnimi organi naročniki, katerih del so.

Or. en

Predlog spremembe 313
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Primerno je izključiti določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik odda povezanemu podjetju, 
katerega glavna dejavnost je zagotavljanje 
teh storitev ali gradenj za skupino, katere 
del je, in ne njihovo ponujanje na trgu. 
Primerno je izključiti tudi določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik podeli skupnemu podjetju, ki ga 
sestavlja več naročnikov, za opravljanje
dejavnosti iz te direktive in katerega del je 
ta subjekt. Vendar je primerno zagotoviti, 
da ta izključitev ne povzroči izkrivljanja 
konkurence v korist podjetij ali skupnih 

(14) Primerno je izključiti določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik odda povezanemu podjetju, ki ni 
javni organ naročnik, katerega glavna 
dejavnost je zagotavljanje teh storitev ali 
gradenj za skupino, katere del je, in ne 
njihovo ponujanje na trgu. Primerno je 
izključiti tudi določene koncesije za 
storitve in gradnje, ki jih naročnik podeli 
skupnemu podjetju, ki ga sestavlja več 
naročnikov, ki niso javni organi, za 
opravljanje dejavnosti iz te direktive in 
katerega del je ta subjekt. Vendar je 
primerno zagotoviti, da ta izključitev ne 
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podjetij, ki so povezana z javnimi organi 
naročniki; primerno je zagotoviti ustrezen 
sklop pravil, zlasti glede zgornjih mej za 
zneske, do katerih lahko podjetja pridobijo 
del prometa na trgu ter nad katerim 
izgubijo možnost za podelitev koncesije 
brez javnega razpisa, ter glede sestave 
skupnih podjetij in stabilnosti povezav med 
temi skupnimi podjetji in javnimi organi 
naročniki, katerih del so.

povzroči izkrivljanja konkurence v korist 
podjetij ali skupnih podjetij, ki so povezana 
z javnimi organi naročniki; primerno je 
zagotoviti ustrezen sklop pravil, zlasti 
glede zgornjih mej za zneske, do katerih 
lahko podjetja pridobijo del prometa na 
trgu ter nad katerim izgubijo možnost za 
podelitev koncesije brez javnega razpisa, 
ter glede sestave skupnih podjetij in 
stabilnosti povezav med temi skupnimi 
podjetji in javnimi organi naročniki, 
katerih del so.

Or. fr

Predlog spremembe 314
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Primerno je izključiti določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik odda povezanemu podjetju, 
katerega glavna dejavnost je zagotavljanje 
teh storitev ali gradenj za skupino, katere 
del je, in ne njihovo ponujanje na trgu. 
Primerno je izključiti tudi določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik podeli skupnemu podjetju, ki ga 
sestavlja več naročnikov, za opravljanje 
dejavnosti iz te direktive in katerega del je 
ta subjekt. Vendar je primerno zagotoviti, 
da ta izključitev ne povzroči izkrivljanja 
konkurence v korist podjetij ali skupnih 
podjetij, ki so povezana z javnimi organi 
naročniki; primerno je zagotoviti ustrezen 
sklop pravil, zlasti glede zgornjih mej za 
zneske, do katerih lahko podjetja pridobijo 
del prometa na trgu ter nad katerim 
izgubijo možnost za podelitev koncesije 
brez javnega razpisa, ter glede sestave 
skupnih podjetij in stabilnosti povezav med 
temi skupnimi podjetji in javnimi organi 

(14) Primerno je izključiti določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik odda povezanemu podjetju, z 
udeležbo zasebnega sektorja ali brez nje, 
katerega glavna dejavnost je zagotavljanje 
teh storitev ali gradenj za skupino, katere 
del je, in ne njihovo ponujanje na trgu. 
Primerno je izključiti tudi določene 
koncesije za storitve in gradnje, ki jih 
naročnik podeli skupnemu podjetju, ki ga 
sestavlja več naročnikov, za opravljanje 
dejavnosti iz te direktive in katerega del je 
ta subjekt. Vendar je primerno zagotoviti, 
da ta izključitev ne povzroči izkrivljanja 
konkurence v korist podjetij ali skupnih 
podjetij, ki so povezana z javnimi organi 
naročniki; primerno je zagotoviti ustrezen 
sklop pravil, zlasti glede zgornjih mej za 
zneske, do katerih lahko podjetja pridobijo 
del prometa na trgu ter nad katerim 
izgubijo možnost za podelitev koncesije 
brez javnega razpisa, ter glede sestave 
skupnih podjetij in stabilnosti povezav med 
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naročniki, katerih del so. temi skupnimi podjetji in javnimi organi 
naročniki, katerih del so.

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev člena 11 te direktive o povezanih podjetjih. V tem členu je dovoljena udeležba 
zasebnega sektorja v povezanih podjetjih, kar je v nasprotju z določbami člena 15 v zvezi s 
sodelovanjem med javnimi organi, kjer ni mogoča nikakršna udeležba zasebnega sektorja v 
pravni osebi, ki jo nadzoruje javni organ naročnik ali naročnik.

Predlog spremembe 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) (10 a) Iz področja uporabe direktive 
je treba izvzeti naročila storitev na 
področju civilne zaščite ter 
vsakodnevnega zagotavljanja varnosti. 
Sem spadajo zlasti reševanje v nujnih 
primerih, ki je sestavni del vsakodnevnega 
zagotavljanja varnosti in ga je treba 
razmejiti od prevoza z rešilnim 
avtomobilom. Za zagotovitev uspešne 
civilne zaščite pri vsakodnevnem 
zagotavljanju varnosti v interesu 
državljanov bi morala zadostovati 
uporaba načel iz primarne zakonodaje.

Or. de

Predlog spremembe 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi morali 
sodelovanje med javnimi organi urejati 
predpisi o podeljevanju koncesij. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije razlagajo različno. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se pri 
koncesijah, sklenjenih med javnimi 
organi naročniki, predpisi o podeljevanju 
koncesij ne uporabljajo. Taka pojasnitev 
mora temeljiti na načelih ustrezne sodne 
prakse Sodišča. Dejstvo, da sta obe 
pogodbeni stranki sporazuma javna 
organa naročnika ali naročnika v skladu 
s členom 4(1)(1), ne izključuje uporabe 
predpisov o javnih naročilih. Vendar 
uporaba predpisov o podeljevanju 
koncesij ne sme posegati v pravico javnih 
organov, da odločajo o načinu 
organiziranosti pri izvajanju njihovih 
javnih nalog. Koncesije, podeljene 
nadzorovanim subjektom, ali sodelovanje 
za skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov ali 
naročnikov je zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje 
ne izkrivlja konkurence v odnosu do 
zasebnih gospodarskih subjektov. 
Izkrivljanja konkurence ne sme povzročiti 
niti udeležba javnega organa naročnika 
kot ponudnika v postopku za oddajo 
javnega naročila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 317
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi morali 
sodelovanje med javnimi organi urejati 
predpisi o podeljevanju koncesij. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije razlagajo različno. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se pri 
koncesijah, sklenjenih med javnimi organi
naročniki, predpisi o podeljevanju 
koncesij ne uporabljajo. Taka pojasnitev 
mora temeljiti na načelih ustrezne sodne 
prakse Sodišča. Dejstvo, da sta obe 
pogodbeni stranki sporazuma javna organa 
naročnika ali naročnika v skladu s členom 
4(1)(1), ne izključuje uporabe predpisov o 
javnih naročilih. Vendar uporaba predpisov 
o podeljevanju koncesij ne sme posegati v 
pravico javnih organov, da odločajo o 
načinu organiziranosti pri izvajanju 
njihovih javnih nalog. Koncesije, 
podeljene nadzorovanim subjektom, ali 
sodelovanje za skupno izvajanje nalog 
javnih storitev udeleženih javnih organov 
naročnikov ali naročnikov je zato treba 
izvzeti iz uporabe predpisov, če so 
izpolnjeni pogoji iz te direktive. Cilj te 
direktive je zagotoviti, da nobeno izvzeto 
javno-javno sodelovanje ne izkrivlja 
konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti 
udeležba javnega organa naročnika kot 
ponudnika v postopku za oddajo javnega 
naročila.

(17) Ta direktiva temelji na zadevni sodni 
praksi Sodišča Evropske unije. V skladu s 
sodno prakso pojasnjuje, pod katerimi 
pogoji podeljevanje koncesij, sklenjenih 
med javnimi organi, ni predmet področja 
uporabe te direktive. Taka pojasnitev mora 
temeljiti na načelih ustrezne sodne prakse 
Sodišča. Dejstvo, da sta obe pogodbeni 
stranki sporazuma javna organa naročnika 
ali naročnika v skladu s členom 4(1)(1), ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
podeljevanju koncesij ne sme posegati v 
pravico javnih organov, da odločajo o 
načinu organiziranosti pri izvajanju 
njihovih javnih nalog. Podelitev koncesije 
nadzorovanim subjektom ali sodelovanje 
za skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov ali 
naročnikov je zato treba izvzeti iz uporabe
te direktive, če so izpolnjeni pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 318
Marc Tarabella
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi morali 
sodelovanje med javnimi organi urejati 
predpisi o podeljevanju koncesij. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije razlagajo različno. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se pri 
koncesijah, sklenjenih med javnimi organi 
naročniki, predpisi o podeljevanju koncesij 
ne uporabljajo. Taka pojasnitev mora 
temeljiti na načelih ustrezne sodne prakse 
Sodišča. Dejstvo, da sta obe pogodbeni 
stranki sporazuma javna organa 
naročnika ali naročnika v skladu s členom 
4(1)(1), ne izključuje uporabe predpisov o
javnih naročilih. Vendar uporaba 
predpisov o podeljevanju koncesij ne sme 
posegati v pravico javnih organov, da 
odločajo o načinu organiziranosti pri 
izvajanju njihovih javnih nalog. Koncesije, 
podeljene nadzorovanim subjektom, ali 
sodelovanje za skupno izvajanje nalog 
javnih storitev udeleženih javnih organov 
naročnikov ali naročnikov je zato treba 
izvzeti iz uporabe predpisov, če so 
izpolnjeni pogoji iz te direktive. Cilj te 
direktive je zagotoviti, da nobeno izvzeto 
javno-javno sodelovanje ne izkrivlja
konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila.

(17) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi morali 
sodelovanje med organi naročniki, ki so 
javni organi ali osebe javnega prava, pri 
čemer imajo nekatere udeležbo 
neprofitnega zasebnega sektorja, si 
prizadevajo za izpolnjevanje potreb v 
splošnem interesu, ki ni industrijski ali 
poslovni, v skladu s členom 6(a) te 
direktive, urejati predpisi o podeljevanju 
koncesij. Države članice in celo posamezni 
javni organi naročniki si sodno prakso 
Sodišča Evropske unije na področju 
sodelovanja med javnimi organi razlagajo 
različno, tudi pogoje njene razširjene in 
sorazmerne uporabe glede na sodelovanje 
med osebami javnega prava, v katerih je v 
nasprotju z javnimi organi lahko prisotna 
udeležba zasebnega sektorja za neprofitne 
namene v skladu z veljavno zakonodajo v 
državah članicah in s sklicevanjem na 
socialno podjetje, opredeljeno v sporočilu 
Komisije z dne 25. oktobra 2011 o pobudi 
za socialno podjetništvo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se pri 
koncesijah, sklenjenih med javnimi organi 
naročniki, javnimi organi in osebami 
javnega prava ne uporabljajo predpisi o 
podeljevanju koncesij. Taka pojasnitev 
mora temeljiti na načelih ustrezne sodne 
prakse Sodišča v zvezi s sodelovanjem med 
javnimi organi in njeno razširjeno in 
sorazmerno uporabo glede na sodelovanje 
med osebami javnega prava, ki so 
neprofitne v skladu s členom 4(1)(1) te 
direktive. Samo dejstvo, da sta obe 
pogodbeni stranki sporazuma javna 
organa naročnika, ne izključuje uporabe 
predpisov o dodelitvi javnih naročil. 
Uporaba teh predpisov ne sme posegati v 
pravico javnih organov, da prosto odločijo, 
kako bodo organizirali način izvajanja 
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svojih javnih nalog. Naročila, dodeljena 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje javnih nalog s strani 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Predpisi o podeljevanju koncesij 
se ne uporabljajo za koncesije, podeljene 
odvisnim subjektom, in za sodelovanje s 
skupno uporabo sredstev, potrebnih za 
skupno izvajanje javnih nalog s strani 
udeleženih javnih organov naročnikov v 
okviru organizacije in zakonodaje držav 
članic, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Ti pogoji bi morali zlasti 
upoštevati opredelitev osebe javnega 
prava in pojem socialnega podjetja, v 
katerem je lahko prisotna udeležba 
zasebnega sektorja za neprofitne namene 
in v socialne namene v skladu z 
zakonodajo posameznih držav članic. 
Prav tako bi bilo treba iz uporabe pravil te 
direktive izvzeti prenos pooblastil glede 
izvajanja javnih nalog, ki obsega tudi 
splošni prenos odgovornosti med 
lokalnimi javnimi organi ali med 
lokalnimi javnimi organi in skupinami , ki 
jih sestavljajo izključno lokalni javni 
organi, v okviru notranje organizacije 
države članice. Cilj te direktive bi moral 
biti zagotovitev, da nobeno izvzeto javno-
javno sodelovanje ne bo izkrivljalo
konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila. Da bi 
to dosegli, bi bilo treba za izvzetje naročil 
iz področja uporabe te direktive opredeliti 
omejevalne pogoje. Če kateri od 
kumulativnih pogojev za izvzetje iz 
področja uporabe te direktive v času 
veljavnosti naročila ali sodelovanja, ki je 
izvzeto iz pravil o oddaji javnih naročil, ni 
več izpolnjen, je treba ta naročila in 
sodelovanje odpreti konkurenci z rednimi 
postopki javnega naročanja.



PE496.581v03-00 66/162 AM\916800SL.doc

SL

Or. fr

Predlog spremembe 319
Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za preprečevanje zapiranja trga ter 
trajno preprečevanje konkurence, je treba 
omejiti trajanje koncesije.

Or. de

Predlog spremembe 320
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev ustrezne objave 
koncesij za gradnje in storitve nad
določeno vrednostjo, ki jih podelijo 
naročniki in javni organi naročniki, je 
treba pred podelitvijo take koncesije 
obvezno objaviti obvestilo o koncesiji v 
Uradnem listu Evropske unije. Mejne 
vrednosti morajo odražati jasen čezmejni 
interes koncesij za gospodarske subjekte iz 
drugih držav članic. Pri izračunu 
vrednosti koncesije za storitve je treba z 
vidika potencialnega ponudnika 
upoštevati ocenjeno vrednost vseh storitev, 
ki jih bo koncesionar zagotavljal.

(18) Za zagotovitev ustrezne objave 
koncesij za gradnje in storitve nad
določeno mejno vrednostjo je treba pred 
podelitvijo take koncesije obvezno objaviti 
obvestilo o koncesiji v Uradnem listu 
Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 321
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s pogajanji 
brez predhodne objave uporabljati samo v 
zelo izjemnih primerih. Ta izjema mora
biti omejena na primere, ko je že od 
začetka jasno, da objava ne bo povzročila 
večje konkurence, zlasti ker lahko 
koncesijo objektivno izvaja samo en 
gospodarski subjekt. Podeljevanje 
koncesije brez objave gospodarskemu 
subjektu je utemeljena samo v primerih 
objektivne izključnosti, ko položaja 
izključnosti ni ustvaril sam javni organ 
naročnik ali javni naročnik zaradi 
prihodnjega postopka za podeljevanje 
koncesij ter ko ni ustreznih nadomestnih 
rešitev, katerih razpoložljivost je treba 
temeljito preučiti.

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s pogajanji 
brez predhodne objave uporabljati na jasno 
opredeljenih področjih in morajo biti
omejeni na primere, ko je že od začetka 
jasno, da objava ne bo povzročila večje 
konkurence, zlasti ker lahko koncesijo 
objektivno izvaja samo en gospodarski 
subjekt ali če subjekt koncesije zadeva 
specifične storitve brez minimalnega 
čezmejnega vpliva.

Or. en

Predlog spremembe 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s pogajanji 
brez predhodne objave uporabljati samo v 
zelo izjemnih primerih. Ta izjema mora biti 
omejena na primere, ko je že od začetka 
jasno, da objava ne bo povzročila večje 
konkurence, zlasti ker lahko koncesijo 
objektivno izvaja samo en gospodarski 
subjekt. Podeljevanje koncesije brez objave 

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s pogajanji 
brez predhodne objave uporabljati samo v 
zelo izjemnih primerih. Ta izjema mora biti 
omejena na primere, ko je že od začetka 
jasno, da objava ne bo povzročila večje 
konkurence, zlasti ker lahko koncesijo 
objektivno izvaja samo en gospodarski 
subjekt. Podeljevanje koncesije brez objave 
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gospodarskemu subjektu je utemeljena
samo v primerih objektivne izključnosti, ko 
položaja izključnosti ni ustvaril sam javni 
organ naročnik ali javni naročnik zaradi 
prihodnjega postopka za podeljevanje 
koncesij ter ko ni ustreznih nadomestnih 
rešitev, katerih razpoložljivost je treba 
temeljito preučiti.

gospodarskemu subjektu je utemeljeno
samo v primerih objektivne izključnosti, ko 
položaja izključnosti ni ustvaril sam javni 
organ naročnik ali javni naročnik zaradi 
prihodnjega postopka za podeljevanje 
koncesij.

Or. en

Obrazložitev

Zadnji del besedila se črta, ker je dokaj nejasno in ga ni v ustrezni klavzuli glavne direktive.

Predlog spremembe 323
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s 
pogajanji brez predhodne objave
uporabljati samo v zelo izjemnih primerih. 
Ta izjema mora biti omejena na primere, 
ko je že od začetka jasno, da objava ne bo 
povzročila večje konkurence, zlasti ker 
lahko koncesijo objektivno izvaja samo en 
gospodarski subjekt. Podeljevanje 
koncesije brez objave gospodarskemu 
subjektu je utemeljena samo v primerih 
objektivne izključnosti, ko položaja 
izključnosti ni ustvaril sam javni organ 
naročnik ali javni naročnik zaradi 
prihodnjega postopka za podeljevanje 
koncesij ter ko ni ustreznih nadomestnih 
rešitev, katerih razpoložljivost je treba 
temeljito preučiti.

(19) Postopki s pogajanji brez predhodne 
objave so dovoljeni v primerih, ko je že od 
začetka jasno, da objava ne bo povzročila 
večje konkurence, zlasti ker lahko 
koncesijo objektivno izvaja samo en 
gospodarski subjekt, ali če koncesija 
zadeva socialne storitve in druge posebne 
storitve družbeno-gospodarskega pomena 
ali če so interesi državljanov, okolja ali 
podnebja pomembnejši ali če koncesija 
zadeva storitve z minimalnim čezmejnim 
vplivom.

Or. en
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Predlog spremembe 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s pogajanji 
brez predhodne objave uporabljati samo v 
zelo izjemnih primerih. Ta izjema mora biti 
omejena na primere, ko je že od začetka 
jasno, da objava ne bo povzročila večje 
konkurence, zlasti ker lahko koncesijo 
objektivno izvaja samo en gospodarski 
subjekt. Podeljevanje koncesije brez objave 
gospodarskemu subjektu je utemeljena 
samo v primerih objektivne izključnosti, ko 
položaja izključnosti ni ustvaril sam javni 
organ naročnik ali javni naročnik zaradi 
prihodnjega postopka za podeljevanje 
koncesij ter ko ni ustreznih nadomestnih 
rešitev, katerih razpoložljivost je treba 
temeljito preučiti.

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s pogajanji 
brez predhodne objave uporabljati samo v 
zelo izjemnih primerih. Ta izjema mora biti 
omejena na primere, ko je že od začetka 
jasno, da objava ne bo povzročila večje 
konkurence, zlasti ker lahko koncesijo 
objektivno izvaja samo en gospodarski 
subjekt, kot v primeru lastnikov kopaliških
podjetij, postavljenih na posesti v 
koncesiji. Podeljevanje koncesije brez 
objave gospodarskemu subjektu je 
utemeljena samo v primerih objektivne 
izključnosti, ko položaja izključnosti ni 
ustvaril sam javni organ naročnik ali javni 
naročnik zaradi prihodnjega postopka za 
podeljevanje koncesij ter ko ni ustreznih 
nadomestnih rešitev, katerih 
razpoložljivost je treba temeljito preučiti.

Or. it

Predlog spremembe 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s pogajanji 
brez predhodne objave uporabljati samo v 
zelo izjemnih primerih. Ta izjema mora biti 
omejena na primere, ko je že od začetka 
jasno, da objava ne bo povzročila večje 
konkurence, zlasti ker lahko koncesijo 
objektivno izvaja samo en gospodarski 

(19) Zaradi negativnih učinkov na 
konkurenco se morajo postopki s pogajanji 
brez predhodne objave uporabljati samo v 
zelo izjemnih primerih. Ta izjema mora biti 
omejena na primere, ko je že od začetka 
jasno, da objava ne bo povzročila večje 
konkurence, zlasti ker lahko koncesijo 
objektivno izvaja samo en gospodarski 
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subjekt. Podeljevanje koncesije brez objave 
gospodarskemu subjektu je utemeljena 
samo v primerih objektivne izključnosti, ko 
položaja izključnosti ni ustvaril sam javni 
organ naročnik ali javni naročnik zaradi 
prihodnjega postopka za podeljevanje 
koncesij ter ko ni ustreznih nadomestnih 
rešitev, katerih razpoložljivost je treba 
temeljito preučiti.

subjekt, kot v primeru lastnikov kopaliških 
podjetij, postavljenih na posesti v 
koncesiji. Podeljevanje koncesije brez 
objave gospodarskemu subjektu je 
utemeljena samo v primerih objektivne 
izključnosti, ko položaja izključnosti ni 
ustvaril sam javni organ naročnik ali javni 
naročnik zaradi prihodnjega postopka za 
podeljevanje koncesij ter ko ni ustreznih 
nadomestnih rešitev, katerih 
razpoložljivost je treba temeljito preučiti.

Or. it

Predlog spremembe 326
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ponovni pregled tako imenovanih 
prednostnih in neprednostnih storitev 
(storitev A in B), ki ga je opravila 
Komisija, je pokazal, da popolne uporabe 
zakonodaje o javnih naročilih ni 
upravičeno omejiti na omejeno skupino 
storitev. Zato je treba to direktivo 
uporabljati za številne storitve (kot so 
gostinske storitve in storitve oskrbe z 
vodo), ki imajo potencial za čezmejno 
trgovino.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 327
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ponovni pregled tako imenovanih 
prednostnih in neprednostnih storitev 
(storitev A in B), ki ga je opravila 
Komisija, je pokazal, da popolne uporabe 
zakonodaje o javnih naročilih ni 
upravičeno omejiti na omejeno skupino 
storitev. Zato je treba to direktivo
uporabljati za številne storitve (kot so 
gostinske storitve in storitve oskrbe z 
vodo), ki imajo potencial za čezmejno 
trgovino.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ponovni pregled tako imenovanih 
prednostnih in neprednostnih storitev 
(storitev A in B), ki ga je opravila 
Komisija, je pokazal, da popolne uporabe 
zakonodaje o javnih naročilih ni 
upravičeno omejiti na omejeno skupino 
storitev. Zato je treba to direktivo 
uporabljati za številne storitve (kot so 
gostinske storitve in storitve oskrbe z 
vodo), ki imajo potencial za čezmejno 
trgovino.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Osnovno razlikovanje med storitvami A in B pri javnih naročilih je treba ohraniti. Socialne, 
kulturne in zdravstvene storitve nimajo ali imajo zelo majhen pomen za notranji trg. Zaradi 
posebnih zahtev v zvezi s higieno in okoljem je treba tudi vodni sektor obravnavati ločeno. V 
skladu s členom 17 Direktive 2006/123/ES se zato storitve, povezane z rabo vode, izvzamejo iz 
področja uporabe direktive.
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Predlog spremembe 329
Peter Simon

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ponovni pregled tako imenovanih 
prednostnih in neprednostnih storitev 
(storitev A in B), ki ga je opravila 
Komisija, je pokazal, da popolne uporabe 
zakonodaje o javnih naročilih ni 
upravičeno omejiti na omejeno skupino 
storitev. Zato je treba to direktivo 
uporabljati za številne storitve (kot so 
gostinske storitve in storitve oskrbe z 
vodo), ki imajo potencial za čezmejno 
trgovino. 

črtano

Or. de

Predlog spremembe 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ponovni pregled tako imenovanih 
prednostnih in neprednostnih storitev 
(storitev A in B), ki ga je opravila 
Komisija, je pokazal, da popolne uporabe 
zakonodaje o javnih naročilih ni 
upravičeno omejiti na omejeno skupino 
storitev. Zato je treba to direktivo 
uporabljati za številne storitve (kot so 
gostinske storitve in storitve oskrbe z 
vodo), ki imajo potencial za čezmejno 
trgovino.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Posebno obravnavo storitev B je treba ohraniti. Socialne in zdravstvene storitve imajo majhen 
pomen za notranji trg in se praviloma opravljajo lokalno. Ker je voda življenjsko potrebna, je 
treba na tem področju delovati previdno ter upoštevati okoljske in higienske vidike. V skladu s 
členom 17 Direktive 2006/123/ES se zato storitve, povezane z rabo vode, izvzamejo iz 
področja uporabe direktive o koncesijah.

Predlog spremembe 331
Werner Kuhn

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ponovni pregled tako imenovanih 
prednostnih in neprednostnih storitev 
(storitev A in B), ki ga je opravila 
Komisija, je pokazal, da popolne uporabe 
zakonodaje o javnih naročilih ni 
upravičeno omejiti na omejeno skupino 
storitev. Zato je treba to direktivo 
uporabljati za številne storitve (kot so 
gostinske storitve in storitve oskrbe z 
vodo), ki imajo potencial za čezmejno 
trgovino. 

črtano

Or. de

Predlog spremembe 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ponovni pregled tako imenovanih 
prednostnih in neprednostnih storitev
(storitev A in B), ki ga je opravila 
Komisija, je pokazal, da popolne uporabe 
zakonodaje o javnih naročilih ni 
upravičeno omejiti na omejeno skupino 

(20) Ponovni pregled tako imenovanih 
prednostnih in neprednostnih storitev
(storitev A in B), ki ga je opravila 
Komisija, je pokazal, da popolne uporabe 
zakonodaje o javnih naročilih ni 
upravičeno omejiti na omejeno skupino 
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storitev. Zato je treba to direktivo 
uporabljati za številne storitve (kot so 
gostinske storitve in storitve oskrbe z 
vodo), ki imajo potencial za čezmejno 
trgovino.

storitev. Zato je treba to direktivo 
uporabljati za številne storitve, ki imajo 
potencial za čezmejno trgovino.

Or. en

Obrazložitev

O natančnem obsegu storitev še ni sporazuma in je del prihodnjih pogajanj.

Predlog spremembe 333
Barbara Weiler

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) T. i. storitve za osebe je treba izvzeti 
iz izvajanja te direktive v celoti, ker so v 
omejenem čezmejnem interesu (na primer 
na socialnem, izobraževalnem in 
zdravstvenem področju (vključno s 
storitvami reševalni služb))1. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Zato 
velja znatno zmanjšan, enostaven način 
postopanja s samo dvema zahtevama 
glede preglednosti.

Or. de

Predlog spremembe 334
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Glede na rezultate ocene reformiranih (21) Glede na rezultate ocene reformiranih 
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pravil o javnih naročilih, ki so ga opravile 
službe Komisije, je primerno izključiti iz 
popolne uporabe te direktive samo tiste 
storitve z omejeno čezmejno razsežnostjo, 
tj. tako imenovane storitve osebne pomoči, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Za 
koncesije za take storitve je zato treba 
določiti posebno ureditev, pri čemer je 
treba upoštevati, da so regulirane na 
novo. Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 
zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer 
zagotovijo popolno skladnost z načeli 
preglednosti in enake obravnave 
gospodarskih subjektov, javnim organom 
naročnikom in naročnikom pa omogočijo, 
da upoštevajo posebnosti zadevnih storitev.
Države članice zagotovijo, da lahko javni 
organi naročniki in naročniki upoštevajo 
potrebo po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

pravil o javnih naročilih, ki so ga opravile 
službe Komisije, je primerno izključiti iz 
popolne uporabe te direktive tiste storitve z 
omejeno čezmejno razsežnostjo, tj. tako 
imenovane storitve osebne pomoči. Te 
storitve se izvajajo v posebnem okviru, ki 
se med državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Za 
koncesije za take storitve je zato treba 
določiti manj strogo ureditev. Obveznost 
objave obvestila o podelitvi koncesije za 
podelitev tistih koncesij, ki so nad mejno 
vrednostjo, je ustrezna za zagotovitev 
skladnosti z načeli preglednosti in enake 
obravnave gospodarskih subjektov, javnim 
organom naročnikom in naročnikom pa
omogoči, da upoštevajo posebnosti 
zadevnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 335
Barbara Weiler

Predlog direktive
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Glede na rezultate ocene 
reformiranih pravil o javnih naročilih, ki 
so ga opravile službe Komisije, je 
primerno izključiti iz popolne uporabe te 
direktive samo tiste storitve z omejeno 
čezmejno razsežnostjo, tj. tako imenovane 
storitve osebne pomoči, kot so nekatere 
socialne, zdravstvene in izobraževalne 
storitve. Te storitve se izvajajo v posebnem 
okviru, ki se med državami članicami 
zaradi različnih kulturnih danosti zelo 
razlikuje. Za koncesije za take storitve je 
zato treba določiti posebno ureditev, pri 
čemer je treba upoštevati, da so regulirane 
na novo. Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 
zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer zagotovijo 
popolno skladnost z načeli preglednosti in 
enake obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom in 
naročnikom pa omogočijo, da upoštevajo 
posebnosti zadevnih storitev. Države 
članice zagotovijo, da lahko javni organi 
naročniki in naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

(21) Za koncesije za take storitve velja 
posebna ureditev, pri čemer je treba 
upoštevati, da so regulirane na novo. 
Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 
zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer zagotovijo 
popolno skladnost z načeli preglednosti in 
enake obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom in 
naročnikom pa omogočijo, da upoštevajo 
posebnosti zadevnih storitev. Države 
članice zagotovijo, da lahko javni organi 
naročniki in naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

Or. de

Predlog spremembe 336
Philippe Juvin
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Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Glede na rezultate ocene reformiranih 
pravil o javnih naročilih, ki so ga opravile 
službe Komisije, je primerno izključiti iz 
popolne uporabe te direktive samo tiste 
storitve z omejeno čezmejno razsežnostjo, 
tj. tako imenovane storitve osebne pomoči, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Za 
koncesije za take storitve je zato treba 
določiti posebno ureditev, pri čemer je 
treba upoštevati, da so regulirane na novo. 
Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejne vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 
zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer 
zagotovijo popolno skladnost z načeli
preglednosti in enake obravnave 
gospodarskih subjektov, javnim organom 
naročnikom in naročnikom pa omogočijo,
da upoštevajo posebnosti zadevnih storitev. 
Države članice zagotovijo, da lahko javni 
organi naročniki in naročniki upoštevajo 
potrebo po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

(21) Glede na rezultate ocene reformiranih 
pravil o javnih naročilih, ki so ga opravile 
službe Komisije, je primerno izključiti iz 
popolne uporabe te direktive samo tiste 
storitve z omejeno čezmejno razsežnostjo, 
tj. tako imenovane storitve osebne pomoči, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Za 
koncesije za take storitve je zato treba 
določiti posebno ureditev, pri čemer je 
treba upoštevati, da so regulirane na novo. 
Obveznost objave obvestila o podelitvi 
koncesije, katere vrednost je enaka ali višja 
od mejne vrednosti iz te direktive, je 
ustrezna, da se zagotovi spoštovanje 
načela preglednosti in se hkrati 
koncedentom omogoči, da upoštevajo 
posebnosti zadevnih storitev. Države 
članice zagotovijo, da lahko koncedenti 
upoštevajo potrebo po zagotovitvi 
inovativnosti in, v skladu s protokolom 
št. 26 k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije, visoko raven kakovosti, varnosti in 
cenovne dostopnosti, enako obravnavo ter 
spodbujanje univerzalnega dostopa in
pravic uporabnikov.

Or. fr
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Obrazložitev

Uskladitev besedila s predlaganimi spremembami v osnutku poročila (črtanje vmesnih mejnih 
vrednosti, torej je možna le še mejna vrednost, tj. 5 milijonov EUR).

Predlog spremembe 337
Peter Simon

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Glede na rezultate ocene reformiranih 
pravil o javnih naročilih, ki so ga opravile 
službe Komisije, je primerno izključiti iz 
popolne uporabe te direktive samo tiste 
storitve z omejeno čezmejno razsežnostjo, 
tj. tako imenovane storitve osebne pomoči, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Za 
koncesije za take storitve je zato treba 
določiti posebno ureditev, pri čemer je 
treba upoštevati, da so regulirane na novo. 
Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 
zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer zagotovijo 
popolno skladnost z načeli preglednosti in 
enake obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom in 
naročnikom pa omogočijo, da upoštevajo 
posebnosti zadevnih storitev. Države 
članice zagotovijo, da lahko javni organi 
naročniki in naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 

(21) Glede na rezultate ocene reformiranih 
pravil o javnih naročilih, ki so ga opravile 
službe Komisije, je primerno izključiti iz 
popolne uporabe te direktive tiste storitve z 
omejeno čezmejno razsežnostjo, tj. tako 
imenovane storitve osebne pomoči, kot so 
nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Za 
koncesije za take storitve je zato treba 
določiti posebno ureditev, pri čemer je 
treba upoštevati, da so regulirane na novo. 
Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 
zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer zagotovijo 
popolno skladnost z načeli preglednosti in 
enake obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom in 
naročnikom pa omogočijo, da upoštevajo 
posebnosti zadevnih storitev. Države 
članice zagotovijo, da lahko javni organi 
naročniki in naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
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dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

Or. de

Predlog spremembe 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Glede na rezultate ocene reformiranih 
pravil o javnih naročilih, ki so ga opravile 
službe Komisije, je primerno izključiti iz 
popolne uporabe te direktive samo tiste 
storitve z omejeno čezmejno razsežnostjo, 
tj. tako imenovane storitve osebne pomoči, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Za 
koncesije za take storitve je zato treba 
določiti posebno ureditev, pri čemer je 
treba upoštevati, da so regulirane na novo.
Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 
zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer zagotovijo 
popolno skladnost z načeli preglednosti in 
enake obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom in 
naročnikom pa omogočijo, da upoštevajo 
posebnosti zadevnih storitev. Države 

(21) Glede na rezultate ocene reformiranih 
pravil o javnih naročilih, ki so ga opravile 
službe Komisije, je primerno izključiti iz 
popolne uporabe te direktive samo tiste 
storitve z omejeno čezmejno razsežnostjo, 
tj. tako imenovane storitve osebne pomoči, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve ter druge storitve 
omejenih čezmejnih razsežnosti, kot so 
nekatere pravne, hotelske in gostinske 
storitve. Te storitve se izvajajo v posebnem 
okviru, ki se med državami članicami 
zaradi različnih kulturnih danosti zelo 
razlikuje. Za koncesije za take storitve je 
zato treba določiti posebno ureditev, pri 
čemer je treba upoštevati, da so regulirane 
na novo. Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 
zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer zagotovijo 
popolno skladnost z načeli preglednosti in 
enake obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom in 
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članice zagotovijo, da lahko javni organi 
naročniki in naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

naročnikom pa omogočijo, da upoštevajo 
posebnosti zadevnih storitev. Države 
članice zagotovijo, da lahko javni organi 
naročniki in naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

Or. en

Obrazložitev

Območje manj strogega režima socialnih in drugih storitev je treba razširiti.

Predlog spremembe 339
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Glede na rezultate ocene 
reformiranih pravil o javnih naročilih, ki
so ga opravile službe Komisije, je 
primerno izključiti iz popolne uporabe te 
direktive samo tiste storitve z omejeno 
čezmejno razsežnostjo, tj. tako imenovane 
storitve osebne pomoči, kot so nekatere
socialne, zdravstvene in izobraževalne 
storitve. Te storitve se izvajajo v posebnem 
okviru, ki se med državami članicami 
zaradi različnih kulturnih danosti zelo 
razlikuje. Za koncesije za take storitve je 
zato treba določiti posebno ureditev, pri 
čemer je treba upoštevati, da so regulirane 
na novo. Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, je ustrezna, da se potencialnim 
ponudnikom zagotovijo informacije o 
poslovnih priložnostih ter da so vsi 

(21) Storitve splošnega pomena, ki
zadovoljujejo osnovne potrebe 
državljanov, kot so komunalna oskrba z 
vodo, čiščenje in odstranjevanje 
komunalnih odpadnih voda in ravnanje z 
odpadki, ter storitve, kot so socialne, 
zdravstvene in izobraževalne storitve, se 
izvzamejo iz uporabe te direktive. Te 
storitve se izvajajo v posebnem okviru, ki 
se med državami članicami zaradi različnih 
kulturnih danosti zelo razlikuje. Za 
koncesije za take storitve je zato treba 
določiti posebno ureditev, pri čemer je 
treba upoštevati, da so regulirane na novo.
Obveznost objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o 
podelitvi koncesije, katere vrednost je 
enaka ali višja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, javnim organom naročnikom in 
naročnikom omogoči, da upoštevajo 
posebnosti zadevnih storitev. Države 
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zainteresirani obveščeni o številu in vrstah 
podeljenih koncesij. Države članice 
uvedejo ustrezne ukrepe za podeljevanje 
koncesij za te storitve, pri čemer 
zagotovijo popolno skladnost z načeli 
preglednosti in enake obravnave 
gospodarskih subjektov, javnim organom 
naročnikom in naročnikom pa omogočijo, 
da upoštevajo posebnosti zadevnih storitev.
Države članice zagotovijo, da lahko javni 
organi naročniki in naročniki upoštevajo 
potrebo po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih 
kategorij uporabnikov, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

članice zagotovijo, da lahko javni organi 
naročniki in naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi inovativnosti, kakovosti, 
stalnosti, dostopnosti, razpoložljivosti in 
celovitosti storitev, enakopravne 
obravnave, enakosti med ženskami in 
moškimi, minimalnega vpliva na okolje,
posebne potrebe različnih kategorij 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev vloge 
uporabnikov ter inovativnost.

Or. en

Predlog spremembe 340
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Ta direktiva ne posega v pravico 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov, da v skladu s pogodbami 
opredelijo gospodarske storitve splošnega 
pomena. Prav tako ne posega v pristojnost 
teh organov, da zagotavljajo, naročajo in 
financirajo gospodarske storitve 
splošnega pomena v skladu s členom 14 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in 
protokolom št. 26 k tej pogodbi.

Or. fr

Obrazložitev

Opozorilo, da imajo nacionalni, regionalni in lokalni organi v skladu s pogodbami pravico 
opredeliti gospodarske storitve splošnega pomena ter zagotavljati, naročati in financirati te 
storitve.
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Predlog spremembe 341
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Glede na pomen kulturnega ozadja in 
občutljivost teh storitev je treba državam 
članicam zagotoviti dovolj proste presoje 
pri organiziranju izbora izvajalcev storitev, 
kot je po njihovem mnenju najustrezneje.
Pravila te direktive državam članicam ne 
preprečujejo, da bi pri izboru izvajalcev 
storitev uporabljale posebna merila za 
kakovost, kot so merila prostovoljnega 
evropskega okvira za kakovost socialnih 
storitev Odbora za socialno varstvo 
Evropske unije. Države članice in/ali javni 
organi lahko te storitve še naprej izvajajo 
sami ali socialne storitve organizirajo tako, 
da ne sklenejo koncesijskih pogodb, na 
primer samo s financiranjem takih storitev 
ali podelitvijo licenc oziroma dovoljenj 
vsem gospodarskim subjektom, ki 
izpolnjujejo pogoje, ki jih je predhodno 
določil javni organ naročnik ali naročnik,
brez omejitev ali kvot, če tak sistem 
zagotavlja ustrezne objave ter upošteva 
načela preglednosti in nediskriminacije.

(22) Glede na pomen kulturnega ozadja in 
občutljivost teh storitev imajo države 
članice dovolj proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev, kot 
je po njihovem mnenju najustrezneje.
Pravila te direktive državam članicam ne 
preprečujejo, da bi pri izboru izvajalcev 
storitev uporabljale posebna merila za 
kakovost, kot so merila prostovoljnega 
evropskega okvira za kakovost socialnih 
storitev Odbora za socialno varstvo 
Evropske unije. Države članice in/ali javni 
organi lahko te storitve še naprej izvajajo 
sami ali socialne storitve organizirajo tako, 
da ne sklenejo koncesijskih pogodb, na 
primer samo s financiranjem takih storitev 
ali podelitvijo licenc oziroma dovoljenj 
vsem gospodarskim subjektom, ki 
izpolnjujejo pogoje, ki jih je predhodno 
določil javni organ naročnik ali naročnik, 
če tak sistem zagotavlja skladnost z načeli
preglednosti in nediskriminacije.

Or. en

Predlog spremembe 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Glede na pomen kulturnega ozadja in 
občutljivost teh storitev je treba državam 

(22) Glede na pomen kulturnega ozadja in 
občutljivost teh storitev se državam 
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članicam zagotoviti dovolj proste presoje 
pri organiziranju izbora izvajalcev storitev, 
kot je po njihovem mnenju najustrezneje. 
Pravila te direktive državam članicam ne 
preprečujejo, da bi pri izboru izvajalcev 
storitev uporabljale posebna merila za 
kakovost, kot so merila prostovoljnega 
evropskega okvira za kakovost socialnih 
storitev Odbora za socialno varstvo 
Evropske unije. Države članice in/ali javni 
organi lahko te storitve še naprej izvajajo 
sami ali socialne storitve organizirajo tako, 
da ne sklenejo koncesijskih pogodb, na 
primer samo s financiranjem takih storitev 
ali podelitvijo licenc oziroma dovoljenj 
vsem gospodarskim subjektom, ki 
izpolnjujejo pogoje, ki jih je predhodno 
določil javni organ naročnik ali naročnik, 
brez omejitev ali kvot, če tak sistem 
zagotavlja ustrezne objave ter upošteva 
načela preglednosti in nediskriminacije.

članicam zagotovi dovolj proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev, kot 
je po njihovem mnenju najustrezneje. 
Pravila te direktive državam članicam ne 
preprečujejo, da bi pri izboru izvajalcev 
storitev uporabljale posebna merila za 
kakovost, kot so merila prostovoljnega 
evropskega okvira za kakovost socialnih 
storitev Odbora za socialno varstvo 
Evropske unije. Države članice in/ali javni 
organi lahko te storitve še naprej izvajajo 
sami ali socialne storitve organizirajo tako, 
da ne sklenejo koncesijskih pogodb, na 
primer samo s financiranjem takih storitev 
ali podelitvijo licenc oziroma dovoljenj ali 
sklenitvijo sporazumov vsem 
gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo 
pogoje, ki jih je predhodno določil javni 
organ naročnik ali naročnik, brez omejitev 
ali kvot, če tak sistem zagotavlja ustrezne 
objave ter upošteva načela preglednosti in 
nediskriminacije.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da se lahko socialne storitve organizirajo ne samo s podelitvijo licenc in 
dovoljenj, temveč tudi s sklenitvijo sporazumov tako, da so na voljo vsem gospodarskim 
udeležencem, ki vnaprej izpolnjujejo določena merila.

Predlog spremembe 343
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Glede na pomen kulturnega ozadja in 
občutljivost teh storitev je treba državam 
članicam zagotoviti dovolj proste presoje
pri organiziranju izbora izvajalcev storitev, 
kot je po njihovem mnenju najustrezneje. 
Pravila te direktive državam članicam ne 
preprečujejo, da bi pri izboru izvajalcev 

(22) Glede na pomen kulturnega ozadja in 
občutljivost teh storitev imajo države 
članice dovolj široko diskrecijsko pravico 
pri organiziranju izbora izvajalcev storitev, 
kot je po njihovem mnenju najustrezneje. 
Pravila te direktive državam članicam ne 
preprečujejo, da bi pri izboru izvajalcev 
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storitev uporabljale posebna merila za 
kakovost, kot so merila prostovoljnega 
evropskega okvira za kakovost socialnih 
storitev Odbora za socialno varstvo 
Evropske unije. Države članice in/ali javni 
organi lahko te storitve še naprej izvajajo 
sami ali socialne storitve organizirajo tako, 
da ne sklenejo koncesijskih pogodb, na 
primer samo s financiranjem takih storitev 
ali podelitvijo licenc oziroma dovoljenj 
vsem gospodarskim subjektom, ki 
izpolnjujejo pogoje, ki jih je predhodno 
določil javni organ naročnik ali naročnik, 
brez omejitev ali kvot, če tak sistem 
zagotavlja ustrezne objave ter upošteva 
načela preglednosti in nediskriminacije.

storitev uporabljale posebna merila za 
kakovost, kot so merila prostovoljnega 
evropskega okvira za kakovost socialnih 
storitev Odbora za socialno varstvo 
Evropske unije. Države članice in/ali javni 
organi lahko te socialne storitve, tudi vse 
storitve splošnega gospodarskega pomena,
še naprej izvajajo sami ali socialne storitve 
organizirajo tako, da ne sklenejo 
koncesijskih pogodb, na primer samo s 
financiranjem takih storitev ali podelitvijo 
licenc oziroma dovoljenj vsem 
gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo 
pogoje, ki jih je predhodno določil javni 
organ naročnik ali naročnik, brez omejitev 
ali kvot, če tak sistem zagotavlja ustrezne 
objave ter upošteva načela preglednosti in 
nediskriminacije.

Or. fr

Predlog spremembe 344
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Storitve splošnega gospodarskega 
pomena, kot so določene v členu 14 in 
členu 106 PDEU so pogosto storitve, ki 
ustvarjajo dobiček, predvsem pa so v 
splošnem interesu in države članice so 
zato naložile obveznosti posebnih javnih 
storitev zanje. Storitve splošnega 
gospodarskega pomena so za organe 
oblasti bistvene, čeprav bi trg morda ne 
ponujal zadostnih spobud za njihovo 
zagotavljanje. Izpolnjevanje zahtev javne 
storitve lahko obsega posebne ali 
izključne pravice in posebne ureditve 
financiranja. Trg ne zagotavlja in ne 
more zadovoljivo zagotavljati storitev 
splošnega gospodarskega pomena glede 
pogojev, kot so cena, objektivne 
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značilnosti kakovosti, kontinuiteta in 
dostop do storitve, skladno z javnim 
interesom, kot ga opredeli država članica. 
Ta direktiva ne vpliva na pristojnosti 
držav članic, da opredelijo storitve 
splošnega gospodarskega pomena.

Or. en

Predlog spremembe 345
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Postopek podeljevanja koncesijskih 
pogodb bi moral obsegati več faz, ki bi 
zajemale: objavo obvestila o koncesiji, s 
katerim bi koncedent, ki želi podeliti 
koncesijo, objavil svojo namero; 
kandidaturo, ki bi jo zainteresirani 
gospodarski subjekti predstavili kot 
odgovor na to obvestilo; preverjanje 
pogojev za sodelovanje kandidatov; 
oddajo ponudbe s strani kandidatov; 
pravico koncedenta, da se s ponudniki 
pogaja na podlagi objektivnih meril za 
oddajo naročila; in sklep, da koncedent 
podeli koncesijsko pogodbo 
koncesionarju, ter objava obvestila o 
podelitvi koncesije. Predvideti bi bilo treba 
vmesne faze, med drugim izbiro nekaterih 
kandidatov, ki lahko oddajo ponudbo, in 
pošiljanje vabila k oddaji ponudbe tako 
izbranim kandidatom. Koncedent bi moral 
imeti tudi možnost, da k sodelovanju 
povabi gospodarske subjekte, ki se niso 
odzvali na obvestilo o koncesiji. Če se 
upoštevajo načela preglednosti in 
nediskriminacije, bi bilo treba dopustiti 
tudi drugačen vrstni red faz, tako bi se na 
primer pred preverjanje meril za izbor 
vključilo preverjanje predloženih ponudb. 
Ob upoštevanju določb te direktive bi bilo 
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treba koncedentom zagotoviti širok 
manevrski prostor za opredelitev postopka 
za izbiro koncesionarja. Edini obvezni fazi 
bi morali biti objava obvestila o koncesiji 
na začetku postopka, razen kadar v skladu 
s to direktivo ni potrebna, in objava 
obvestila o podelitvi koncesije na koncu 
postopka. Vendar morata to pravico 
obvezno spremljati preglednost in enaka 
obravnava kandidatov in ponudnikov.

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev poročevalčevega predloga spremembe 18 v zvezi s pravnim okvirom za uvedbo 
sprememb vrstnega reda faz. Koncedentom se zagotovi širok manevrski prostor pri 
organiziranju postopka. Vendar se ta pravica ne sme uveljavljati na račun preglednosti 
postopka in načela nediskriminacije med kandidati/ponudniki.

Predlog spremembe 346
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da lahko vsi zainteresirani subjekti 
oddajo prijave in ponudbe, morajo javni 
organi naročniki in naročniki upoštevati 
najkrajši rok za prejem takih prijav.

(23) Da bi lahko vsi zainteresirani subjekti 
oddali svojo vlogo, bi moral koncedent 
upoštevati najkrajši rok za prejem vlog.

Or. fr

Predlog spremembe 347
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Izbira in uporaba sorazmernih, črtano
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nediskriminacijskih in poštenih meril pri 
izboru gospodarskih subjektov sta 
bistvenega pomena za njihov dejanski 
dostop do gospodarskih priložnosti, ki jih 
nudijo koncesije. Zlasti možnost, da lahko 
kandidat vključi tudi sposobnosti drugih 
subjektov, je lahko odločilna za 
sodelovanje malih in srednje velikih 
podjetij. Zato je primerno določiti, da se 
morajo merila za izbor nanašati samo na 
tehnične, finančne in gospodarske 
sposobnosti subjektov, da je treba ta 
merila objaviti v obvestilu o koncesiji in 
da gospodarskemu subjektu ne smejo 
preprečiti, da bi vključil sposobnosti 
drugih subjektov, ne glede na njegove 
pravne odnose s temi subjekti, če subjekt 
javnemu organu naročniku ali naročniku 
dokaže, da ima na voljo potrebna sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 348
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Izbira in uporaba sorazmernih, 
nediskriminacijskih in poštenih meril pri 
izboru gospodarskih subjektov sta 
bistvenega pomena za njihov dejanski 
dostop do gospodarskih priložnosti, ki jih 
nudijo koncesije. Zlasti možnost, da lahko 
kandidat vključi tudi sposobnosti drugih 
subjektov, je lahko odločilna za 
sodelovanje malih in srednje velikih 
podjetij. Zato je primerno določiti, da se 
morajo merila za izbor nanašati samo na 
tehnične, finančne in gospodarske 
sposobnosti subjektov, da je treba ta merila 
objaviti v obvestilu o koncesiji in da 
gospodarskemu subjektu ne smejo 
preprečiti, da bi vključil sposobnosti drugih 

(24) Izbira in uporaba sorazmernih, 
nediskriminacijskih in poštenih meril pri 
izboru gospodarskih subjektov sta 
bistvenega pomena za njihov dejanski 
dostop do gospodarskih priložnosti, ki jih 
nudijo koncesije. Zlasti možnost, da lahko 
kandidat vključi tudi sposobnosti drugih 
subjektov, je lahko odločilna za 
sodelovanje malih in srednje velikih 
podjetij. Zato je primerno določiti, da se 
morajo merila za izbor nanašati na 
tehnične, finančne in gospodarske 
sposobnosti subjektov, pri storitvah 
splošnega gospodarskega pomena pa tudi 
na upoštevanje okoljskih, socialnih in 
kohezijskih določb, ciljev visoke ravni 
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subjektov, ne glede na njegove pravne 
odnose s temi subjekti, če subjekt javnemu 
organu naročniku ali naročniku dokaže, da 
ima na voljo potrebna sredstva.

kakovosti, varnosti in cenovne 
dostopnosti, enako obravnavo ter 
spodbujanje splošnega dostopa in pravic 
uporabnikov, da je treba ta merila objaviti 
v obvestilu o koncesiji in da 
gospodarskemu subjektu ne smejo 
preprečiti, da bi vključil sposobnosti drugih 
subjektov, ne glede na njegove pravne 
odnose s temi subjekti, če subjekt javnemu 
organu naročniku ali naročniku dokaže, da 
ima na voljo potrebna sredstva.

Or. fr

Predlog spremembe 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Izbira in uporaba sorazmernih, 
nediskriminacijskih in poštenih meril pri 
izboru gospodarskih subjektov sta 
bistvenega pomena za njihov dejanski 
dostop do gospodarskih priložnosti, ki jih 
nudijo koncesije. Zlasti možnost, da lahko 
kandidat vključi tudi sposobnosti drugih 
subjektov, je lahko odločilna za 
sodelovanje malih in srednje velikih 
podjetij. Zato je primerno določiti, da se
morajo merila za izbor nanašati samo na 
tehnične, finančne in gospodarske 
sposobnosti subjektov, da je treba ta merila 
objaviti v obvestilu o koncesiji in da
gospodarskemu subjektu ne smejo 
preprečiti, da bi vključil sposobnosti drugih 
subjektov, ne glede na njegove pravne 
odnose s temi subjekti, če subjekt javnemu 
organu naročniku ali naročniku dokaže, 
da ima na voljo potrebna sredstva.

(24) Izbira in uporaba sorazmernih, 
nediskriminacijskih in poštenih meril sta 
pomembni. Zlasti možnost, da lahko 
kandidat vključi tudi sposobnosti drugih 
subjektov, je lahko odločilna za 
sodelovanje malih in srednje velikih 
podjetij. Zato je primerno določiti, da 
morajo biti merila za izbor jasno 
opredeljena, da je treba ta merila objaviti v 
obvestilu o koncesiji in da kandidatu ne 
smejo preprečiti, da bi vključil sposobnosti 
drugih subjektov, ne glede na njegove 
pravne odnose s temi subjekti, če subjekt 
dokaže koncedentu, da ima na voljo 
potrebna sredstva.

Or. en
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Predlog spremembe 350
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da se zagotovita preglednost in enaka 
obravnava, morajo merila za podelitev 
koncesij vedno izpolnjevati nekatere 
splošne standarde. Te je treba vnaprej 
razkriti vsem morebitnim ponudnikom, 
povezana morajo biti s predmetom 
koncesije, javnemu organu naročniku ali 
naročniku pa ne smejo zagotavljati 
neomejene svobodne izbire. Zagotoviti
morajo možnost učinkovite konkurence 
ter vključevati zahteve, ki omogočajo 
učinkovito preverjanje informacij, ki jih 
predložijo ponudniki. Za dosego skladnosti 
s temi standardi ter izboljšanje pravne 
varnosti lahko države članice določijo, da 
se uporablja merilo ekonomsko 
najugodnejše ponudbe.

(25) Da se zagotovita preglednost in enaka 
obravnava, morajo merila za podelitev 
koncesij vedno izpolnjevati nekatere 
splošne standarde. Te je treba vnaprej 
razkriti vsem ponudnikom, povezana 
morajo biti s predmetom koncesije, 
javnemu organu naročniku ali naročniku pa 
ne smejo zagotavljati neomejene svobodne 
izbire. Vključevati bi morale minimalne
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

Or. en

Predlog spremembe 351
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da se zagotovita preglednost in enaka 
obravnava, morajo merila za podelitev 
koncesij vedno izpolnjevati nekatere 
splošne standarde. Te je treba vnaprej 
razkriti vsem morebitnim ponudnikom, 
povezana morajo biti s predmetom 
koncesije, javnemu organu naročniku ali 
naročniku pa ne smejo zagotavljati 
neomejene svobodne izbire. Zagotoviti 
morajo možnost učinkovite konkurence ter 

(25) Da se zagotovita preglednost in enaka 
obravnava, bi morala merila za podelitev 
koncesij vedno izpolnjevati nekatere 
splošne standarde. Te bi bilo treba vnaprej 
razkriti vsem morebitnim ponudnikom, 
neposredno bi morali biti povezani s 
predmetom koncesije, javnemu organu 
naročniku ali naročniku pa ne bi smeli
zagotavljati neomejene svobodne izbire. 
Zagotoviti bi morali možnost učinkovite 
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vključevati zahteve, ki omogočajo 
učinkovito preverjanje informacij, ki jih 
predložijo ponudniki. Za dosego skladnosti 
s temi standardi ter izboljšanje pravne 
varnosti lahko države članice določijo, da 
se uporablja merilo ekonomsko 
najugodnejše ponudbe.

konkurence ter vključevati zahteve, ki 
omogočajo učinkovito preverjanje 
informacij, ki jih predložijo ponudniki. Za 
dosego skladnosti s temi standardi ter 
izboljšanje pravne varnosti lahko države 
članice določijo, da se uporablja merilo 
ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Or. es

Predlog spremembe 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Da bi imeli ženske in moški enak 
dostop do trga dela, bi moralo biti 
koncedentu tudi omogočeno, da vključi 
značilnosti, povezane s spodbujanjem 
enakosti med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Da bi se pri podeljevanju koncesij 
bolje upoštevali socialni vidiki, bi moralo 
biti koncedentu tudi omogočeno, da v 
merila za podeljevanje vključi značilnosti, 
povezane z delovnimi pogoji. Namen teh 
značilnosti je varovati zdravje osebja, ki 
sodeluje v proizvodnem postopku, ali 
spodbujati socialno vključevanje 
prikrajšanih oseb ali pripadnikov 
ranljivih skupin, zadolženih za izvedbo 
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naročila, vključno z dostopnostjo za 
prikrajšane skupine, kot so mladi, 
dolgotrajno brezposelni, osebe 
priseljenskega porekla in invalidi. V tem 
primeru bi bilo treba merila za 
podeljevanje uporabljati v skladu z 
Direktivo 96/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev[1] na način, ki 
neposredno ali posredno ne diskriminira 
gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic. Koncedentu bi moralo biti tudi 
omogočeno, da v merila za podeljevanje 
vključi organiziranost, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
koncesijske pogodbe, saj to lahko vpliva 
na kakovost izvedbe in s tem na 
ekonomsko vrednost ponudbe.
[1] UL L 18, 21.1.1997, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 354
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Če se javni organi naročniki in 
naročniki odločijo podeliti koncesijo 
ekonomsko najugodnejšemu ponudniku, 
morajo določiti merila za ocenjevanje 
ekonomičnosti in kakovosti, na podlagi 
katerih bodo preučili ponudbe in odločili, 
katera predstavlja najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo. Določitev teh meril je 
odvisna od predmeta koncesije, ker 
morajo merila omogočati, da se kakovost 
posamezne ponudbe lahko oceni glede na 
predmet koncesije, kakor je opredeljen v 
tehničnih specifikacijah, ter ugotovi 
najboljše razmerje med ceno in kakovostjo 

črtano
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posamezne ponudbe.

Or. en

Predlog spremembe 355
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo javni organi naročniki in 
naročniki, morajo zagotoviti, da je 
podeljevanje koncesij odprto za 
konkurenco. Zato je treba omogočiti, da 
se predložijo ponudbe, ki odražajo 
različne tehnične rešitve, in zagotovi 
zadostna konkurenčnost. Zato je treba 
tehnične specifikacije sestaviti tako, da se 
prepreči umetno omejevanje konkurence z 
zahtevami, ki dajejo prednost določenemu 
gospodarskemu subjektu z navajanjem 
ključnih lastnosti blaga, storitev ali 
gradenj, ki jih navedeni gospodarski 
subjekt navadno zagotavlja. Tehnične 
specifikacije, sestavljene v obliki zahtev po 
funkcijskosti in uspešnosti, na splošno 
omogočajo najboljše doseganje 
navedenega cilja in spodbujajo inovacije. 
Javni organi naročniki ali naročniki 
morajo pri sklicevanju na evropski 
standard oziroma v njegovi odsotnosti na 
nacionalni standard upoštevati ponudbe, 
ki temeljijo na enakovrednih rešitvah. Za 
dokaz enakovrednosti se lahko od 
ponudnikov zahteva predložitev dokazila, 
ki ga potrdi tretja oseba; dopustna so 
lahko tudi druga ustrezna dokazila, kot je 
tehnična dokumentacija proizvajalca, če 
zadevni gospodarski subjekt nima dostopa 
do takih potrdil ali poročil o preskušanju 
oziroma jih ne more pridobiti v ustreznih 
rokih.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 356
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Tehnične specifikacije in merila za 
podeljevanje koncesij imajo v postopku 
podeljevanja koncesij ločene vloge, 
vendar so si vsebinsko podobni. Javni 
organi naročniki in naročniki s 
tehničnimi specifikacijami opredelijo 
lastnosti, ki se zahtevajo za sodelovanje. 
Zmožnost izpolnjevanja tehničnih 
specifikacij je nujen pogoj za to, da se 
zadevni ponudnik obravnava kot kandidat 
za podelitev koncesijske pogodbe, zato bi 
bilo treba obravnavati le gradnje, blago in 
storitve, ki izpolnjujejo navedene 
specifikacije. Poleg tega lahko javni 
organi naročniki in naročniki na podlagi 
meril za oddajo primerjajo prednosti 
različnih kombinacij meril. Vsako 
ponudbo bi bilo treba oceniti na podlagi 
vsakega od meril, vendar zmožnost 
izpolnjevanja vseh meril za oddajo ni 
nujen pogoj za to, da se ponudnik 
obravnava kot kandidat za dodelitev 
koncesijske pogodbe. Nazadnje bi bilo 
treba v pogodbo vključiti še določbe o 
izvedbi koncesije, s katerimi se opredeli, 
kako je treba pogodbo izvajati.

Or. fr

Predlog spremembe 357
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 29
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 358
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Javnim organom naročnikom in 
naročnikom je treba tudi omogočiti, da se v 
tehničnih specifikacijah in merilih za 
podeljevanje sklicujejo na točno določen 
proizvodni postopek, točno določen način 
izvajanja storitev ali točno določen 
postopek za katero koli drugo fazo 
življenjskega cikla izdelka ali storitve, pod 
pogojem, da so ti povezani s predmetom 
koncesije. Da bi se pri podeljevanju 
koncesije bolje upoštevali socialni vidiki, 
lahko dobavitelji v merila za podeljevanje 
vključijo značilnosti delovnih pogojev. 
Vendar če javni organi naročniki ali 
naročniki izberejo ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo, se lahko taka 
merila nanašajo samo na delovne pogoje 
oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 
proizvodnem procesu ali zagotavljanju 
storitve. Navedene značilnosti se lahko 
nanašajo izključno na zdravstveno varstvo 
osebja, vključenega v proizvodni postopek, 
ali spodbujanje družbenega vključevanja 
prikrajšanih oseb ali ogroženih oseb med 
osebami, ki so dodeljene za izvedbo 
naročila, vključno z dostopnostjo za 
invalide. Vsa merila za podeljevanje, ki 
vključujejo navedene značilnosti, morajo 
biti omejena na lastnosti, ki imajo 
neposredne posledice za osebje v delovnem 
okolju. Uporabljati se morajo v skladu z 

(29) Javnim organom naročnikom in 
naročnikom je treba tudi omogočiti, da se v 
tehničnih specifikacijah in merilih za 
podeljevanje sklicujejo na značilnosti 
življenjskega cikla ter na točno določen 
proizvodni postopek, vključno s socialnimi 
in okoljskimi vidiki, točno določen način 
izvajanja storitev, funkcionalne ali 
izvedbene zahteve za minimizacijo ali 
maksimizacijo okoljskih ali socialnih 
učinkov, ali točno določen postopek za 
katero koli drugo fazo življenjskega cikla 
izdelka ali storitve, pod pogojem, da so ti 
povezani s predmetom koncesije. Da bi se 
pri podeljevanju koncesije bolje upoštevali 
socialni vidiki, lahko dobavitelji v merila 
za podeljevanje vključijo značilnosti 
delovnih pogojev. Vendar če javni organi 
naročniki ali naročniki izberejo ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo, se lahko taka 
merila nanašajo samo na delovne pogoje 
oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 
proizvodnem procesu ali zagotavljanju 
storitve. Navedene značilnosti se lahko na 
primer nanašajo izključno na zdravstveno 
varstvo osebja, vključenega v proizvodni 
postopek, enakost spolov (na primer 
enako plačilo, združljivost delovnega in 
zasebnega življenja), dostop do ukrepov 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja, 
vključitev in svetovanje uporabnikom, 
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Direktivo 96/71/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev na način, ki ni 
neposredno ali posredno diskriminacijski 
do gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic ali tretjih držav, ki so pogodbenice 
sporazuma ali sporazumov o prosti 
trgovini, katerih podpisnica je Unija. Tudi 
pri uporabi ekonomsko najugodnejše 
ponudbe je treba javnim organom 
naročnikom in naročnikom omogočiti, da v 
merila za podeljevanje vključijo 
organiziranost, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
koncesije, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe in s tem na ekonomsko vrednost 
ponudbe.

cenovna dostopnost, človekove pravice, 
etično usmerjeno trgovanje  ali 
spodbujanje družbenega vključevanja 
prikrajšanih oseb ali ogroženih oseb (kot so 
dolgoročno brezposelni, Romi, priseljenci 
ter mladi in starejši delojemalci) med 
osebami, ki so dodeljene za izvedbo 
naročila, vključno z dostopnostjo za 
invalide. Vsa merila za podeljevanje, ki 
vključujejo navedene značilnosti, morajo 
biti omejena na lastnosti, ki imajo 
neposredne posledice za osebje v delovnem 
okolju. Uporabljati se morajo v skladu z 
Direktivo 96/71/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev na način, ki ni 
neposredno ali posredno diskriminacijski 
do gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic ali tretjih držav, ki so pogodbenice 
sporazuma ali sporazumov o prosti 
trgovini, katerih podpisnica je Unija. Tudi 
pri uporabi ekonomsko najugodnejše 
ponudbe je treba javnim organom 
naročnikom in naročnikom omogočiti, da v 
merila za podeljevanje vključijo 
organiziranost, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
koncesije, saj to lahko vpliva na kakovost 
in trajnost izvedbe in s tem na ekonomsko 
vrednost ponudbe. Javni organi naročniki 
in naročniki lahko v tehnične 
specifikacije ali merila za dodelitev 
vključijo tudi upoštevanje socialnih 
vidikov v zvezi z zunanjimi socialnimi 
stroški, neposredno povezanimi z 
življenjskim ciklom, kot so na primer 
vplivi proizvodnje na bližnje okolje in 
skupnosti. Javni organi naročniki in 
naročniki bi morali v tehničnih 
specifikacijah opredeliti obveznosti v zvezi 
s socialnimi in zaposlitvenimi pogoji, 
zdravjem in varnostjo na delovnem mestu 
ter socialno varnostjo in delovnimi pogoji, 
kot jih določajo zakonodaja EU in 
nacionalni zakoni, predpisi ali upravne 
določbe, arbitražne odločbe, kolektivne 
pogodbe ter določbe mednarodnega 
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delovnega prava, kot so določene v 
mednarodnih delovnopravnih določbah, 
ki veljajo za gradnje, storitve ali blago; te 
obveznosti veljajo tudi v čezmejnih 
primerih, v katerih delavci iz ene države 
članice izvajajo storitve v drugi državi 
članici.

Or. de

Predlog spremembe 359
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Javnim organom naročnikom in 
naročnikom je treba tudi omogočiti, da se v 
tehničnih specifikacijah in merilih za 
podeljevanje sklicujejo na točno določen 
proizvodni postopek, točno določen način 
izvajanja storitev ali točno določen 
postopek za katero koli drugo fazo 
življenjskega cikla izdelka ali storitve, pod 
pogojem, da so ti povezani s predmetom 
koncesije. Da bi se pri podeljevanju 
koncesije bolje upoštevali socialni vidiki, 
lahko dobavitelji v merila za podeljevanje 
vključijo značilnosti delovnih pogojev. 
Vendar če javni organi naročniki ali 
naročniki izberejo ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo, se lahko taka 
merila nanašajo samo na delovne pogoje 
oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 
proizvodnem procesu ali zagotavljanju 
storitve. Navedene značilnosti se lahko 
nanašajo izključno na zdravstveno varstvo
osebja, vključenega v proizvodni postopek, 
ali spodbujanje družbenega vključevanja 
prikrajšanih oseb ali ogroženih oseb med 
osebami, ki so dodeljene za izvedbo 
naročila, vključno z dostopnostjo za 
invalide. Vsa merila za podeljevanje, ki 
vključujejo navedene značilnosti, morajo 

(29) Javnim organom naročnikom in 
naročnikom je treba tudi omogočiti, da se v 
tehničnih specifikacijah in merilih za 
podeljevanje sklicujejo na točno določen 
proizvodni postopek, točno določen način 
izvajanja storitev ali točno določen 
postopek za katero koli drugo fazo 
življenjskega cikla izdelka ali storitve, pod 
pogojem, da so ti povezani s predmetom 
koncesije. Da bi se pri podeljevanju 
koncesije bolje upoštevali socialni vidiki, 
lahko dajalci koncesije v merila za 
podeljevanje vključijo značilnosti delovnih 
pogojev. Vendar če javni organi naročniki 
ali naročniki izberejo ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo, se lahko taka 
merila nanašajo samo na delovne pogoje 
oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 
proizvodnem procesu ali zagotavljanju 
storitve. Navedene značilnosti se lahko 
nanašajo izključno na varovanje zdravja,
zaposlitvene in delovne pogoje, 
spoštovanje kolektivnih pogodb osebja, 
vključenega v proizvodni postopek, ali 
spodbujanje družbenega vključevanja 
prikrajšanih oseb ali ogroženih oseb med 
osebami, ki so dodeljene za izvedbo 
naročila, vključno z dostopnostjo za 
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biti omejena na lastnosti, ki imajo 
neposredne posledice za osebje v delovnem 
okolju. Uporabljati se morajo v skladu z 
Direktivo 96/71/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev10 na način, ki ni 
neposredno ali posredno diskriminacijski 
do gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic ali tretjih držav, ki so pogodbenice 
sporazuma ali sporazumov o prosti 
trgovini, katerih podpisnica je Unija. Tudi 
pri uporabi ekonomsko najugodnejše 
ponudbe je treba javnim organom 
naročnikom in naročnikom omogočiti, da v 
merila za podeljevanje vključijo 
organiziranost, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
koncesije, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe in s tem na ekonomsko vrednost 
ponudbe.

invalide. Vsa merila za podeljevanje, ki 
vključujejo navedene značilnosti, morajo 
biti omejena na lastnosti, ki imajo 
neposredne posledice za osebje v delovnem 
okolju. Uporabljati se morajo v skladu z 
Direktivo 96/71/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev na način, ki ni 
neposredno ali posredno diskriminacijski 
do gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic ali tretjih držav, ki so pogodbenice 
sporazuma ali sporazumov o prosti 
trgovini, ki temeljijo na spoštovanju 
standardov Mednarodne organizacije 
dela, katerih podpisnica je Unija. Tudi pri 
uporabi ekonomsko najugodnejše ponudbe 
je treba javnim organom naročnikom in 
naročnikom omogočiti, da v merila za 
podeljevanje vključijo organiziranost, 
usposobljenost in izkušnje osebja, 
dodeljenega za izvedbo zadevnega 
koncesije, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe in s tem na ekonomsko vrednost 
ponudbe.

Or. fr

Predlog spremembe 360
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Z elektronskimi informacijskimi in 
komunikacijskimi sredstvi se lahko objava 
koncesij zelo poenostavi ter povečata 
učinkovitost in preglednost postopkov 
podeljevanja koncesij. V postopkih 
podeljevanja koncesij morajo postati 
standarden način komuniciranja in 
izmenjave informacij. Z uporabo 
elektronskih sredstev se prihrani tudi čas. 
Pri uporabi elektronskih sredstev je zato 

črtano
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treba predvideti skrajšanje minimalnih 
rokov, vendar samo, če so navedena 
sredstva v skladu s posebnim načinom 
prenosa, določenim na ravni Unije. Poleg 
tega lahko elektronska informacijska in 
komunikacijska sredstva z ustreznimi 
funkcijami javnim organom naročnikom 
in naročnikom omogočijo preprečiti, 
ugotoviti in odpraviti napake, ki se 
pojavljajo v postopkih javnega naročanja.

Or. en

Predlog spremembe 361
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Javni organi naročniki in naročniki 
iz različnih držav članic so morda 
zainteresirani za sodelovanje in skupno 
podelitev koncesije, da bi čim bolj 
izkoristili možnosti notranjega trga v 
smislu ekonomije obsega ter delitve 
tveganja in koristi, nenazadnje tudi pri 
inovativnih projektih, ki predstavljajo 
večje tveganje, kot ga lahko razumno 
sprejme en sam javni organ naročnik ali 
naročnik. Zato je treba za lažje 
sodelovanje pri čezmejni skupni podelitvi 
koncesije določiti nove predpise o 
čezmejni skupni podelitvi koncesije, s 
katerimi se določi pravo, ki se uporablja. 
Poleg tega lahko javni organi naročniki 
in naročniki iz različnih držav članic v 
skladu z nacionalnim pravom ali pravom 
Unije ustanovijo skupne pravne organe. 
Za tako obliko skupne podelitve koncesije 
je treba določiti posebna pravila.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Med izvajanjem koncesije se 
uporabljajo veljavni zakoni, predpisi in 
kolektivne pogodbe na nacionalni ravni in 
ravni Unije o pogojih zaposlovanja in 
varstvu pri delu, če so takšna pravila in 
njihova uporaba v skladu z zakonodajo 
Unije. V čezmejnih primerih, ko delavci iz 
ene države članice zaradi izvajanja 
koncesije opravljajo storitve v drugi državi 
članici, Direktiva 96/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev določa 
minimalne pogoje, ki jih mora država 
gostiteljica upoštevati pri takih napotenih 
delavcih.

(32) Med izvajanjem koncesije bi se morali 
uporabljati veljavni zakoni, predpisi in 
kolektivne pogodbe na nacionalni ravni in 
ravni Unije o pogojih zaposlovanja in 
varstvu pri delu. V čezmejnih primerih, ko 
delavci iz ene države članice zaradi 
izvajanja koncesije opravljajo storitve v 
drugi državi članici, se uporabljajo zakoni, 
predpisi in kolektivne pogodbe države 
gostiteljice.

Or. en

Predlog spremembe 363
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Koncesij se ne sme podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi ali jim je bila 
dokazana krivda zaradi korupcije, goljufije 
v škodo finančnih interesov Unije ali 
pranja denarja. Neplačevanje davkov ali 
prispevkov za socialno varnost je treba 
kaznovati z obvezno izključitvijo na ravni 
Unije. Poleg tega mora biti javnim 
organom naročnikom in naročnikom
omogočeno, da izključijo kandidate ali 

(33) Koncesij se ne sme podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi ali jim je bila 
dokazana krivda zaradi korupcije, goljufije 
v škodo finančnih interesov Unije ali 
pranja denarja. Poleg tega morajo imeti 
koncedenti možnost, da izključijo 
kandidate ali ponudnike, če ti resno kršijo 
zakonodajo Unije ali nacionalno 
zakonodajo, da se tako zavaruje javni 
interes v skladu s Pogodbo, če je 



PE496.581v03-00 100/162 AM\916800SL.doc

SL

ponudnike, če ti resno kršijo zakonodajo 
Unije ali nacionalno zakonodajo, da se tako 
zavaruje javni interes v skladu s Pogodbo, 
ali če je gospodarski subjekt izkazal resne 
ali stalne pomanjkljivosti pri izvajanju 
predhodne koncesije ali podobnih koncesij 
z istim javnim organom naročnikom ali 
naročnikom.

gospodarski subjekt izkazal resne ali stalne 
pomanjkljivosti pri izvajanju predhodne 
koncesije ali podobnih koncesij z istim 
koncedentom, ali če ima gospodarski 
subjekt ali njegova materinska družba 
sedež v tretji državi, ki izvaja restriktivne 
ukrepe na področju oddajanja javnih 
naročil gospodarskim subjektom s 
sedežem v Evropski uniji, zaradi katerih 
so gospodarski subjekti s sedežem v 
Evropski uniji bistveno in nenehno 
diskriminirani.

Or. fr

Obrazložitev

Izvajanje načela vzajemnosti v postopku podelitve koncesijskih pogodb. Gospodarski akter, ki 
je kandidat v postopku za podelitev koncesijske pogodbe v državi članici EU, je lahko iz 
omenjenega postopka izključen, če ima sedež v tretji državi, ki izvaja ukrepe, s katerimi je 
njen trg pogodb o koncesiji zaprt za evropske gospodarske akterje.

Predlog spremembe 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Koncesij se ne sme podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi ali jim je bila 
dokazana krivda zaradi korupcije, goljufije 
v škodo finančnih interesov Unije ali
pranja denarja. Neplačevanje davkov ali 
prispevkov za socialno varnost je treba 
kaznovati z obvezno izključitvijo na ravni 
Unije. Poleg tega mora biti javnim 
organom naročnikom in naročnikom
omogočeno, da izključijo kandidate ali 
ponudnike, če ti resno kršijo zakonodajo 
Unije ali nacionalno zakonodajo, da se tako 
zavaruje javni interes v skladu s Pogodbo, 
ali če je gospodarski subjekt izkazal resne 
ali stalne pomanjkljivosti pri izvajanju 

(33) Koncesij se ne bi smelo podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi ali jim je bila 
dokazana krivda zaradi korupcije, goljufije 
v škodo finančnih interesov Unije, pranja 
denarja in neplačevanje davkov ali 
prispevkov za socialno varnost. Poleg tega 
bi moralo biti koncedentom omogočeno, 
da izključijo kandidate ali ponudnike, če ti 
kršijo socialno, delovno ali okoljsko 
pravo, resno kršijo zakonodajo Unije ali 
nacionalno zakonodajo, da se tako zavaruje 
javni interes v skladu s Pogodbo, ali če je 
gospodarski subjekt izkazal resne ali stalne 
pomanjkljivosti pri izvajanju predhodne 
koncesije ali podobnih koncesij z istim 
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predhodne koncesije ali podobnih koncesij 
z istim javnim organom naročnikom ali 
naročnikom.

koncedentom.

Or. en

Predlog spremembe 365
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Koncesij se ne sme podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi ali jim je bila 
dokazana krivda zaradi korupcije, goljufije 
v škodo finančnih interesov Unije ali 
pranja denarja. Neplačevanje davkov ali 
prispevkov za socialno varnost je treba 
kaznovati z obvezno izključitvijo na ravni 
Unije. Poleg tega mora biti javnim 
organom naročnikom in naročnikom 
omogočeno, da izključijo kandidate ali 
ponudnike, če ti resno kršijo zakonodajo 
Unije ali nacionalno zakonodajo, da se tako 
zavaruje javni interes v skladu s Pogodbo, 
ali če je gospodarski subjekt izkazal resne 
ali stalne pomanjkljivosti pri izvajanju 
predhodne koncesije ali podobnih koncesij
z istim javnim organom naročnikom ali 
naročnikom.

(33) Koncesij se ne bi smelo podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi ali jim je bila 
dokazana krivda zaradi korupcije, goljufije 
v škodo finančnih interesov Unije ali 
pranja denarja. Neplačevanje davkov ali 
prispevkov za socialno varnost bi bilo treba 
kaznovati z obvezno izključitvijo na ravni 
Unije. Poleg tega bi moralo biti javnim 
organom naročnikom in naročnikom 
omogočeno, da izključijo kandidate ali 
ponudnike, če ti resno kršijo zakonodajo 
Unije ali nacionalno zakonodajo, da se tako 
zavaruje javni interes v skladu s Pogodbo, 
če je tako kršitev ugotovilo sodišče ali če 
je gospodarski subjekt izkazal resne ali 
stalne pomanjkljivosti pri izvajanju 
predhodne koncesije ali podobnih koncesij.

Or. en

Predlog spremembe 366
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 34
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pojasniti je treba okoliščine, v katerih 
je treba zaradi spremenjene koncesije med 
izvajanjem izvesti nov postopek za 
podelitev koncesije, pri čemer je treba 
upoštevati zadevno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije. Pri bistvenih spremembah 
prvotne koncesije, iz katere je razvidna 
namera pogodbenih strank, da se želijo 
ponovno pogajati o bistvenih določilih ali 
pogojih koncesije, je treba izvesti nov 
postopek za podeljevanje. To velja zlasti, 
če bi spremenjeni pogoji vplivali na izid 
postopka, če bi veljali že za prvotni 
postopek. Izredno in začasno podaljšanje 
trajanje koncesije, s katero se do podelitve 
nove koncesije zagotovi neprekinjenost pri 
zagotavljanju storitev, se praviloma ne 
šteje za bistveno spremembo prvotne 
koncesije.

(34) Pojasniti je treba okoliščine, v katerih 
je treba zaradi spremenjene koncesije med 
izvajanjem izvesti nov postopek za 
podelitev koncesije, pri čemer je treba 
upoštevati zadevno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije. Vse koncesije se lahko 
med izvajanjem spreminjajo z dodatkom k 
pogodbi v skladu z določbami iz te 
direktive. Pri bistvenih spremembah 
prvotne koncesije, iz katere je razvidna 
namera pogodbenih strank, da se želijo 
ponovno pogajati o bistvenih določilih ali
pogojih koncesije, pa je treba izvesti nov 
postopek za podeljevanje. To velja zlasti, 
če bi spremenjeni pogoji vplivali na izid 
postopka, če bi veljali že za prvotni 
postopek. Izredno in začasno podaljšanje 
trajanja koncesije, s čimer se do podelitve 
nove koncesije zagotovi neprekinjenost pri 
zagotavljanju storitev, se praviloma ne 
šteje za bistveno spremembo prvotne 
koncesije.

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev predloga spremembe 31 poročevalca v zvezi s pravnim okvirom, v skladu s katerim 
se lahko izvedejo spremembe tekočih pogodb (spoštovanje načel preglednosti in 
nediskriminacije).

Predlog spremembe 367
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pojasniti je treba okoliščine, v katerih 
je treba zaradi spremenjene koncesije med 
izvajanjem izvesti nov postopek za 
podelitev koncesije, pri čemer je treba 

(34) Pojasniti je treba okoliščine, v katerih 
je treba zaradi spremenjene koncesije med 
izvajanjem izvesti nov postopek za 
podelitev koncesije, pri čemer je treba 
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upoštevati zadevno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije. Pri bistvenih spremembah 
prvotne koncesije, iz katere je razvidna 
namera pogodbenih strank, da se želijo 
ponovno pogajati o bistvenih določilih ali 
pogojih koncesije, je treba izvesti nov 
postopek za podeljevanje. To velja zlasti, 
če bi spremenjeni pogoji vplivali na izid 
postopka, če bi veljali že za prvotni 
postopek. Izredno in začasno podaljšanje 
trajanje koncesije, s katero se do podelitve 
nove koncesije zagotovi neprekinjenost pri 
zagotavljanju storitev, se praviloma ne 
šteje za bistveno spremembo prvotne 
koncesije.

upoštevati zadevno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije. Vse koncesije se lahko 
med izvajanjem spremenijo z dodatkom k 
pogodbi. Pri bistvenih spremembah 
prvotne koncesije, iz katere je razvidna 
namera pogodbenih strank, da se želijo 
ponovno pogajati o bistvenih določilih ali 
pogojih koncesije, pa je treba izvesti nov 
postopek za podeljevanje.

Or. fr

Predlog spremembe 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pojasniti je treba okoliščine, v katerih 
je treba zaradi spremenjene koncesije med 
izvajanjem izvesti nov postopek za 
podelitev koncesije, pri čemer je treba 
upoštevati zadevno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije. Pri bistvenih spremembah 
prvotne koncesije, iz katere je razvidna 
namera pogodbenih strank, da se želijo 
ponovno pogajati o bistvenih določilih ali 
pogojih koncesije, je treba izvesti nov 
postopek za podeljevanje. To velja zlasti, 
če bi spremenjeni pogoji vplivali na izid 
postopka, če bi veljali že za prvotni 
postopek. Izredno in začasno podaljšanje 
trajanje koncesije, s katero se do podelitve 
nove koncesije zagotovi neprekinjenost pri 
zagotavljanju storitev, se praviloma ne 
šteje za bistveno spremembo prvotne 
koncesije.

(34) Pojasniti je treba okoliščine, v katerih 
je treba zaradi spremenjene koncesije med 
izvajanjem izvesti nov postopek za 
podelitev koncesije, pri čemer je treba 
upoštevati zadevno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije. Vse koncesije se lahko 
med izvajanjem spremenijo z dodatkom k 
pogodbi. Pri bistvenih spremembah 
prvotne koncesije, iz katere je razvidna 
namera pogodbenih strank, da se želijo 
ponovno pogajati o bistvenih določilih ali 
pogojih koncesije, pa je treba izvesti nov 
postopek za podeljevanje. To velja zlasti, 
če bi spremenjeni pogoji vplivali na izid 
postopka, če bi veljali že za prvotni 
postopek. Izredno in začasno podaljšanje 
trajanja koncesije, s čimer se do podelitve 
nove koncesije zagotovi neprekinjenost pri 
zagotavljanju storitev, se praviloma ne 
šteje za bistveno spremembo prvotne 
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koncesije. Vendar koncedent in 
koncesionar pogodbe ob njenem izteku ne 
podaljšata zaradi naložb, ki niso bistvene 
pri izvajanju koncesije in ki bi bile 
izvedene izključno z namenom 
podaljšanja pogodbe. 

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe člena 42.

Predlog spremembe 369
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Ker so koncesijske pogodbe pogosto 
dolgoročne, je treba zaradi ocenitve 
njihove vrednosti ob vsaki načrtovani 
oceni posodobiti ustrezne kvantitativne 
podatke. Tako bo pravni pristop 
popolnoma v skladu z gospodarsko in 
finančno realnostjo koncesijske pogodbe. 

Or. fr

Obrazložitev

Skladno s predlogi spremembe členov.

Predlog spremembe 370
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Javni organi naročniki in naročniki
se lahko srečajo z zunanjimi okoliščinami, 

(35) Koncedent se lahko sreča z zunanjimi 
okoliščinami, ki jih ob podelitvi koncesije 
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ki jih ob podelitvi koncesije niso 
predvideli. V takem primeru je potrebna 
določena prožnost, da se lahko koncesijo
prilagodi tem okoliščinam brez novega 
postopka podeljevanja. Pojem 
nepredvidene okoliščine se nanaša na 
okoliščine, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti, čeprav je javni organ naročnik
ali naročnik ustrezno skrbno pripravil 
prvotne podelitve koncesije ter pri tem 
upošteval razpoložljiva sredstva, vrsto in 
lastnosti zadevnega projekta, dobro 
prakso na zadevnem področju in potrebo 
po zagotovitvi ustreznega razmerja med 
sredstvi, porabljenimi med pripravo 
oddaje koncesije, in njegovo predvideno 
vrednostjo. Vendar to ne sme veljati v 
primerih, ko sprememba vpliva na celotno 
naročilo, na primer če se naročene 
gradnje, blago ali storitve nadomestijo z 
drugimi storitvami ali če se bistveno 
spremeni vrsta naročila, ker se lahko v 
tem primeru predpostavi hipotetičen vpliv 
na izid.

ni mogel predvideti. V takem primeru je 
potrebna določena prožnost, da se lahko 
koncesija prilagodi tem okoliščinam brez 
novega postopka podeljevanja.

Or. fr

Predlog spremembe 371
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V skladu z načeli enake obravnave in 
preglednosti se uspešen ponudnik ne sme
nadomestiti z drugim gospodarskim 
subjektom brez ponovnega odprtja 
koncesije konkurenci. Vendar pa je lahko 
uspešni ponudnik, ki izvaja koncesijo, med 
izvajanjem koncesije izpostavljen 
nekaterim strukturnim spremembam, npr. 
sami notranji reorganizaciji, združitvi, 
prevzemu ali nesolventnosti, ali pa se 
nadomesti na podlagi pogodbene klavzule, 

(36) V skladu z načeli enake obravnave in 
preglednosti se uspešen ponudnik ne bi 
smel nadomestiti z drugim gospodarskim 
subjektom brez ponovnega odprtja 
koncesije konkurenci. Vendar je lahko 
uspešni ponudnik, ki izvaja koncesijo, med 
izvajanjem koncesije izpostavljen 
nekaterim strukturnim spremembam, npr. 
sami notranji reorganizaciji, združitvi, 
prevzemu ali nesolventnosti, ali pa se 
nadomesti na podlagi pogodbene klavzule, 
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ki je znana vsem ponudnikom, in v skladu 
z načeli enake obravnave in preglednosti. 
Za take strukturne spremembe se ne sme
samodejno zahtevati novih postopkov 
podelitve vseh koncesij, ki jih izvaja 
zadevno podjetje.

ki je znana vsem ponudnikom, in v skladu 
z načeli enake obravnave in preglednosti. 
Za take strukturne spremembe se ne bi 
smelo zahtevati novih postopkov podelitve 
vseh koncesij, ki jih izvaja zadevno 
podjetje.

Or. en

Predlog spremembe 372
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V skladu z načeloma enake obravnave 
in preglednosti se uspešen ponudnik ne 
sme nadomestiti z drugim gospodarskim 
subjektom brez ponovnega odprtja 
koncesije konkurenci. Vendar pa je lahko 
uspešni ponudnik, ki izvaja koncesijo, med 
izvajanjem koncesije izpostavljen 
nekaterim strukturnim spremembam, npr. 
sami notranji reorganizaciji, združitvi, 
prevzemu ali nesolventnosti, ali pa se 
nadomesti na podlagi pogodbene klavzule, 
ki je znana vsem ponudnikom, in v skladu 
z načeli enake obravnave in preglednosti. 
Za take strukturne spremembe se ne sme 
samodejno zahtevati novih postopkov 
podelitve vseh koncesij, ki jih izvaja 
zadevno podjetje.

(36) V skladu z načeloma enake obravnave 
in preglednosti se uspešen ponudnik ne 
sme nadomestiti z drugim gospodarskim 
subjektom brez ponovnega odprtja 
koncesije konkurenci. Vendar pa je lahko 
uspešni ponudnik, ki izvaja koncesijo, med 
izvajanjem koncesije izpostavljen 
nekaterim strukturnim spremembam ali pa 
se nadomesti na podlagi pogodbene 
klavzule, ki je znana vsem ponudnikom, in 
v skladu z načeli enake obravnave in 
preglednosti.

Or. fr

Predlog spremembe 373
Lara Comi

Predlog direktive
Uvodna izjava 37 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) V skladu s pravno prakso Sodišča 
Evropske unije se ta direktiva uporablja 
za koncesije, podeljene po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. it

Predlog spremembe 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Za prilagoditev hitremu tehničnemu in 
gospodarskemu napredku je treba Komisijo 
v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z nebistvenimi 
prvinami te direktive; tehnične podrobnosti 
in lastnosti naprav za elektronski sprejem 
je treba posodabljati v skladu s 
tehnološkim razvojem in upravnimi 
potrebami; Komisijo je treba pooblastiti 
tudi za določanje obveznih tehničnih 
standardov za elektronsko komunikacijo, 
pri čemer mora ta upoštevati tehnološki 
razvoj in upravne potrebe, da se pri 
postopkih za podeljevanje koncesij, ki se 
izvajajo z elektronskimi sredstvi, zagotovi 
interoperabilnost tehničnih formatov, 
procesov in sistemov za sporočanje. Poleg 
tega je treba hitro prilagoditi seznam 
zakonodajnih aktov Unije o skupnih 
metodologijah za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu ter vanj vključiti 
sektorske ukrepe. Za izpolnitev navedenih 
potreb je treba Komisijo pooblastiti za 
posodabljanje seznama zakonodajnih 
aktov, vključno z metodologijami za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu.

(38) Za prilagoditev hitremu tehničnemu in 
gospodarskemu napredku bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme akte v zvezi z 
nebistvenimi prvinami te direktive; 
tehnične podrobnosti in lastnosti naprav za 
elektronski sprejem bi bilo treba 
posodabljati v skladu s tehnološkim 
razvojem in upravnimi potrebami; 
Komisijo je treba pooblastiti tudi za 
določanje obveznih tehničnih standardov 
za elektronsko komuniciranje, kot je 
vložitev tridimenzionalnih digitalnih 
predstavitev v primeru oddaje ponudb za 
javne koncesije za gradnje, pri čemer mora 
ta upoštevati tehnološki razvoj in upravne 
potrebe, da se pri postopkih za 
podeljevanje koncesij, ki se izvajajo z 
elektronskimi sredstvi, zagotovi 
interoperabilnost tehničnih formatov, 
procesov in sistemov za sporočanje; Poleg 
tega bi bilo treba hitro prilagoditi seznam 
zakonodajnih aktov Unije o skupnih 
metodologijah za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu ter vanj vključiti 
sektorske ukrepe. Za izpolnitev navedenih 
potreb bi bilo treba Komisijo pooblastiti za 
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posodabljanje seznama zakonodajnih 
aktov, vključno z metodologijami za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu.

Or. en

Obrazložitev

Digitalne tridimenzionalne predstavitve so ključna orodja, ki javnim organom naročnikom 
omogočajo boljše odločanje na podlagi projektiranja, izvedbe in delovanja javnih koncesij za 
gradnje. Številne države članice od ponudnikov že zahtevajo predložitev interoperabilnih 
digitalnih tridimenzionalnih predstavitev.

Predlog spremembe 375
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da se zagotovi ustrezno sodno 
varstvo kandidatov in ponudnikov v 
postopkih podeljevanja koncesij ter 
učinkovito izvrševanje pravil te direktive 
in načel Pogodbe, je treba Direktivo Sveta 
89/665/EGS o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o uporabi revizijskih 
postopkov oddaje javnih naročil za 
preskrbo in javnih naročil za gradnje ter 
Direktivo Sveta 92/13/EGS o uskladitvi 
zakonov in drugih predpisov o uporabi 
pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil 
podjetij na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem 
področju13 uporabljati tudi za koncesije za 
storitve in koncesije za gradnje, ki jih 
podelijo javni organi naročniki in 
naročniki. Direktivi 89/665/EGS in 
92/13/EGS je zato treba ustrezno 
spremeniti.

črtano

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da se zagotovi ustrezno sodno 
varstvo kandidatov in ponudnikov v 
postopkih podeljevanja koncesij ter 
učinkovito izvrševanje pravil te direktive 
in načel Pogodbe, je treba Direktivo Sveta 
89/665/EGS o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o uporabi revizijskih 
postopkov oddaje javnih naročil za 
preskrbo in javnih naročil za gradnje ter 
Direktivo Sveta 92/13/EGS o uskladitvi 
zakonov in drugih predpisov o uporabi 
pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil 
podjetij na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem 
področju13 uporabljati tudi za koncesije za 
storitve in koncesije za gradnje, ki jih 
podelijo javni organi naročniki in 
naročniki. Direktivi 89/665/EGS in 
92/13/EGS je zato treba ustrezno 
spremeniti.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Uporaba direktiv o pravnih sredstvih 89/665/EGS in 92/13/EGS bi bila za pogodbe s takšno 
stopnjo zapletenosti koncesij nesorazmerna. Predlog spremembe je namenjen temu, da se 
pogoje državam članicam utemelji s sodno prakso Sodišča EU, ki je v svoji sodbi v zadevi C-
324/98 države v končni fazi zavezal k temu, da morajo dovoliti naknadno preverjanje 
vprašanja, ali je bil postopek izveden nepristransko.

Predlog spremembe 377
Werner Kuhn

Predlog direktive
Uvodna izjava 39
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da se zagotovi ustrezno sodno 
varstvo kandidatov in ponudnikov v 
postopkih podeljevanja koncesij ter 
učinkovito izvrševanje pravil te direktive 
in načel Pogodbe, je treba Direktivo Sveta 
89/665/EGS o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o uporabi revizijskih 
postopkov oddaje javnih naročil za 
preskrbo in javnih naročil za gradnje ter 
Direktivo Sveta 92/13/EGS o uskladitvi 
zakonov in drugih predpisov o uporabi 
pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil 
podjetij na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem 
področju13 uporabljati tudi za koncesije za 
storitve in koncesije za gradnje, ki jih 
podelijo javni organi naročniki in 
naročniki. Direktivi 89/665/EGS in 
92/13/EGS je zato treba ustrezno 
spremeniti.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 378
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) V skladu z zakonodajo Unije o 
javnem naročanju morajo države članice 
dosledno in sistematično spremljati 
izvajanje in delovanje teh pravil, da se 
zagotovi učinkovita in enotna uporaba 
zakonodaje Unije. Če države članice 
imenujejo en sam nacionalni organ za 
spremljanje, izvajanje in nadzorovanje 
javnih naročil, ima lahko ta organ enake 
pristojnosti tudi pri koncesijah. Samo 
enotni organ z vseobsegajočimi nalogami 
mora zagotovi pregled nad glavnimi 

črtano
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težavami pri izvajanju in lahko predlaga 
ustrezne popravne ukrepe za bolj 
strukturne težave. Lahko zagotovi 
takojšnje povratne informacije o 
delovanju politike ter morebitnih 
pomanjkljivostih nacionalne zakonodaje 
in prakse ter tako pripomore k hitremu 
iskanju rešitev in izboljšanju postopkov 
podeljevanja koncesij.

Or. en

Predlog spremembe 379
Françoise Castex

Predlog direktive
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Ta direktiva ne posega v pristojnost 
držav članic, da podelijo, opredelijo in 
organizirajo  nalogo javne službe v skladu 
s protokolom št. 29 o sistemu javne 
radiotelevizije v državah članicah, ki je 
priložen pogodbam.

Or. fr

Predlog spremembe 380
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o postopkih, 
ki jih izvedejo javni organi naročniki in 
naročniki za podeljevanje koncesij, katerih 
ocenjena vrednost ni manjša od mejnih 
vrednosti iz člena 5.

1. Ta direktiva določa pravila o postopkih, 
ki jih izvedejo javni organi naročniki in 
naročniki za podeljevanje koncesij, katerih 
ocenjena vrednost ni manjša od mejnih 
vrednosti iz člena 5 in ki jih izvede eden od 
naslednjih akterjev:
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2. Ta direktiva se uporablja za pridobitev 
gradenj ali storitev, vključno z blagom, ki 
je povezano s predmetom koncesije, ki jih 
izvedejo gospodarski subjekti:
a) ki jih izberejo javni organi naročniki, ne 
glede na to, ali so gradnje ali storitve, 
vključno s pripadajočim blagom, 
namenjeni za javne namene;

a) javni organi naročniki;

b) ki jih izberejo naročniki, če so gradnje 
ali storitve, vključno s pripadajočim 
blagom, namenjene za opravljanje ene od 
dejavnosti iz Priloge III.

b) naročniki, če so gradnje ali storitve 
namenjene za opravljanje ene od dejavnosti 
iz Priloge III.

Or. en

Predlog spremembe 381
Liisa Jaakonsaari

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta direktiva priznava načelo 
samostojnosti javnih organov naročnikov 
in naročnikov pri upravljanju v skladu z 
ustanovnimi pogodbami. Javni organi 
naročniki in naročniki sami odločajo, 
kako bodo najbolje zagotavljali, 
organizirali in upravljali izvedbo gradenj 
in storitev, za katere so odgovorni, v 
skladu z zakonsko ureditvijo in metodami, 
za katere menijo, da so najbolj učinkovite 
za zagotavljanje visoke ravni kakovosti in 
varnosti, cenovne dostopnosti in enake 
obravnave ter za spodbujanje splošnega 
dostopa in pravic uporabnikov v javnih 
storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 382
Marc Tarabella
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta direktiva ne posega v pravico 
javnih organov na vseh ravneh, da 
odločajo, ali, kako in v kolikšni meri želijo 
samostojno izvajati javne naloge. Javni 
organi lahko javne naloge opravljajo z 
uporabo lastnih sredstev, ne da bi se 
morali zanašati na zunanje gospodarske 
subjekte. To lahko počnejo v sodelovanju 
z drugimi javnimi organi.

Or. fr

Predlog spremembe 383
Liisa Jaakonsaari

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Podrobnosti koncesijskih pogodb, tudi 
glede prenosa operativnega tveganja in 
morebitnih plačil gospodarskemu 
subjektu, ki jih izvede koncedent, se 
objavijo in jih je mogoče nadzirati.
Objavijo se tudi vse naknadne spremembe 
pogodbe.
Države članice zagotovijo, da se objavijo 
redne ocene izvajanja koncesij.
Države članice zagotovijo, da za 
koncesijske pogodbe za javne storitve 
veljajo enake zahteve glede preglednosti 
in javnega nadzora kot za storitve, ki jih 
izvaja javni organ.

Or. en
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Predlog spremembe 384
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) ki jih izberejo javni organi naročniki, ne 
glede na to, ali so gradnje ali storitve, 
vključno s pripadajočim blagom, 
namenjeni za javne namene;

a) javni organi naročniki;

Or. it

Obrazložitev

Predlagana sprememba izhaja iz premise, da je glede na strukturo koncesijske pogodbe, pri 
kateri se operativno tveganje, povezano z gradnjo ali storitvijo, prenese na koncesionarja, 
zelo malo verjetno, da bodo javni organi naročniki sklenili koncesijske pogodbe za gradnje, 
storitve ali blaga, ki niso neposredno ali posredno namenjeni za javne namene (ali v javnem 
interesu).

Predlog spremembe 385
Werner Kuhn

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Direktiva se ne uporablja, če javni 
organ naročnik izpolnjuje svoje naloge 
splošnega interesa s svojimi lastnimi 
sredstvi ali pa v sodelovanju z drugimi 
javnimi organi naročniki.

Or. de

Predlog spremembe 386
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva ne vpliva na pogoje 
zaposlovanja, vključno z okoljskimi, 
zdravstvenimi in varnostnimi ter 
socialnimi in delovnimi zakoni, pravili in 
standardi, ki jih določajo zakonodaja 
Unije, nacionalne zakonodaje in 
kolektivne pogodbe, ki veljajo za 
zagotavljanje gradenj, storitev in blaga.

Or. en

Predlog spremembe 387
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva določa pravila za 
podeljevanje koncesij. Zato se direktiva o 
javnih naročilih in direktiva o javnih 
naročilih naročnikov v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev ne uporabljata za 
koncesije iz te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Uporaba te direktive je skladna s 
členi 36, 51, 52, 62 in 346 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je del sklopa predlogov, s katerimi se želi zagotoviti, da ne bo prihajalo 
do prekrivanja med to direktivo in direktivo o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih 
naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti 
(2009/81/ES) ter zadevnimi členi Pogodbe.

Predlog spremembe 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za postopke javnih organov 
naročnikov ali naročnikov pri 
dodeljevanju koncesij v skladu s členom 1 
odstavek 1 veljajo izrecno pogoji te 
direktive. Določbe o direktivi o javnem 
naročanju in direktivi o dodeljevanju 
naročil preko naročnikov na področju 
oskrbe z vodo, energijo in prometom ter 
poštnih storitev se za koncesije v skladu z 
odstavkom 1 ne smejo uporabljati, tudi ne 
na ustrezen način.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva o podeljevanju koncesij mora vsebovati zaključne določbe. Ne sme priti do uporab, 
ki izvirajo iz direktiv o javnem naročanju oziroma o dodeljevanju naročil preko naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev.

Predlog spremembe 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Direktiva se ne uporablja, če javni 
organ naročnik izpolnjuje svoje naloge 
splošnega interesa s svojimi lastnimi 
sredstvi ali pa v sodelovanju z drugimi 
javnimi organi naročniki.

Or. de

Obrazložitev

Besedilo izvira iz sodne prakse Sodišča EU v zadevi C-324/07 (Coditel Brabant, Rn. 48 in 49) 
in C 480/06 (Stadtreinigung Hamburg, Rn. 45).

Predlog spremembe 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva ne posega v pravico 
javnih organov na vseh ravneh, da 
odločijo, ali bodo javne gradnje ali 
storitve izvajali sami, z uporabo lastnih 
notranjih sredstev, ne da bi morali 
podeljevati koncesije zunanjim 
gospodarskim subjektom. Te naloge se 
lahko izvajajo v sodelovanju z drugimi 
javnimi organi naročniki.

Or. en

Predlog spremembe 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva se ne uporablja za akte ali 
pogodbe, s katerimi država ali javni organ 
ali subjekt gospodarskemu subjektu podeli 
pravico do uporabe nekaterih javnih 
domen ali sredstev, če država ali javni 
organ ali subjekt določi:
a) splošne pogoje za opravljanje 
gospodarske dejavnosti, ne da bi postal 
prejemnik določenih gradenj ali storitev, 
ki jih zagotavlja gospodarski subjekt, ali
b) pogoje za uporabo nekaterih javnih 
domen ali sredstev, kot so zakupne 
pogodbe za zemljišča. Zato ni pomembno, 
ali se pri uporabi javnega zemljišča ali 
domene izvedejo gradnje za izboljšanje 
takega zemljišča ali domene ali za 
ureditev njune infrastrukture, če pri 
izvedbi teh gradenj prevladuje 
gospodarska dejavnost, ki jo izvaja 
gospodarski subjekt.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 6 predlagane direktive so iz njenega področja uporabe izvzete 
pogodbe, sklenjene med državo ali javnimi organi in podjetji, ki slednjim dovoljujejo 
izvajanje gospodarske dejavnosti le ob izpolnjevanju nekaterih zakonskih zahtev, ali jim 
dovoljujejo uporabo javnega zemljiša ali domene. To je značilno za števila evropska 
pristanišča, kjer ima država v lasti zemljišče in infrastrukturo, ki ju uporabljajo upravljavci 
pristanišč, in v primeru javnih pomorskih koncesij za turistične in rekreacijske namene.

Predlog spremembe 393
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva se uporablja za koncesije,
ki bodo podeljene po njenem začetku 
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veljavnosti.

Or. it

Predlog spremembe 394
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva ne vpliva na: 
a) delovno pravo, to je katero koli 
zakonsko ali pogodbeno določbo v zvezi z 
zaposlitvenimi pogoji, delovnimi pogoji, 
vključno z varnostjo in zdravjem pri delu 
ter razmerjem med delodajalci in 
delojemalci, ki jo države članice 
uporabljajo v skladu z nacionalno 
zakonodajo, ki mora biti usklajena z 
zakonodajo Skupnosti. Ta direktiva tudi 
ne posega v zakonodajo o socialni 
varnosti v državah članicah.
b) uveljavljanje temeljnih pravic, kakor so 
priznane z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo Skupnosti. Prav tako ne 
vpliva na pravico do pogajanja, sklepanja 
in izvajanja kolektivnih pogodb ter 
pravico do stavke in ukrepanja sindikatov 
v skladu z nacionalnimi zakoni in 
praksami, ki spoštujejo zakonodajo 
Skupnosti;
c) pravico držav članic, da v skladu z 
zakonodajo Skupnosti opredelijo, katere 
so storitve splošnega gospodarskega 
pomena, na kakšen način naj bodo te 
storitve organizirane in financirane v 
skladu s pravili o državni pomoči ter 
katere posebne obveznosti bi morale zanje 
veljati.

Or. de
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Predlog spremembe 395
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ta direktiva se ne uporablja za storitve 
splošnega gospodarskega pomena, kot jih 
opredeljujejo države članice, in nanje 
posredno ne vpliva. Določbe te direktive v 
vseh primerih ohranjajo vlogo storitev 
splošnega gospodarskega pomena, zlasti 
pri spodbujanju socialne in teritorialne 
kohezije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 14 protokola 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije je bistveno, da se v 
celoti ohranijo naloge splošnega pomena, vključno s pravnim statusom izvajalcev (javnih ali 
zasebnih), njihovim financiranjem, obveznostmi in organizacijo. Storitve splošnega 
(gospodarskega) pomena bi morale biti v celoti izvzete iz te direktive, ki nanje tudi ne bi 
smela imeti nobenega vpliva.

Predlog spremembe 396
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Načelo samostojnosti javnih organov pri 

upravljanju
Ta direktiva priznava načelo 
samostojnosti javnih organov naročnikov 
in naročnikov pri upravljanju v skladu z 
ustanovnimi pogodbami. Javni organi 
naročniki in naročniki sami odločajo, 
kako bodo najbolje zagotavljali, 
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organizirali in upravljali izvedbo gradenj 
in storitev, za katere so odgovorni, v 
skladu z zakonsko ureditvijo in metodami, 
za katere menijo, da so najbolj učinkovite 
za zagotavljanje visoke ravni kakovosti in 
varnosti, cenovne dostopnosti in enake 
obravnave ter za spodbujanje splošnega 
dostopa in pravic uporabnikov v javnih 
storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 397
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Načelo samostojnega upravljanja javnih 

organov
V tej direktivi se v skladu z načelom 
subsidiarnosti in veljavno zakonodajo 
držav članic upošteva načelo 
samostojnega upravljanja javnih organov 
naročnikov in naročnikov. V skladu s 
pravnimi predpisi posamezne države 
članice imajo javni organi naročniki in 
naročniki pravico odločati, kakšno obliko 
upravljanja bodo izbrali za izvedbo oz. 
opravljanje gradbenih del ali storitev 
oziroma ali bodo gradbena dela ali 
storitve v smislu te direktive izvedene oz. 
opravljene neposredno ali preko zunanjih 
ponudnikov. 

Or. de

Obrazložitev

Podkrepitev dejstva, da direktiva ne posega v načelo samostojnega upravljanja javnih 
organov in državam članicam oziroma njihovim organom ne predpisuje, ali naj se neka 
storitev države ali zunanjih ponudnikov opravi. To načelo velja zlasti tudi za občutljiva 
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področja opravljanja storitev splošnega pomena oziroma splošnega gospodarskega pomena.

Predlog spremembe 398
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 a
Načelo samostojnosti javnih organov pri 

upravljanju
1. Ta direktiva priznava načelo 
samostojnosti javnih organov naročnikov 
in naročnikov pri upravljanju v skladu s 
pogodbami EU. Javni organi naročniki in 
naročniki sami odločajo, kako bodo 
najbolje zagotavljali, organizirali in 
upravljali izvedbo gradenj in storitev, za 
katere so odgovorni, v skladu z zakonsko 
ureditvijo in metodami, za katere menijo, 
da so najbolj učinkovite za zagotavljanje 
visoke ravni kakovosti in varnosti, 
cenovne dostopnosti in enake obravnave 
ter za spodbujanje splošnega dostopa in 
pravic uporabnikov v javnih storitvah.
2. Ta direktiva ne vpliva na svobodo držav 
članic, da v skladu z zakonodajo Unije 
opredelijo, kaj štejejo kot storitev 
splošnega gospodarskega pomena, kako 
naj bodo te storitve organizirane in 
financirane v skladu s pravili državne 
pomoči in katere posebne obveznosti naj 
zanje veljajo.

Or. en

Predlog spremembe 399
Françoise Castex

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Načelo samostojnega upravljanja javnih 

organov
V tej direktivi se upošteva načelo 
samostojnega upravljanja javnih organov 
naročnikov in naročnikov v skladu z 
veljavno nacionalno zakonodajo. Javni 
organi naročniki in naročniki imajo 
pravico, da izberejo po njihovem mnenju 
najustreznejši način upravljanja za 
izvedbo gradnje in storitev, za katere so 
odgovorni.
Ob spoštovanju člena 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in njenega 
protokola št. 26 namen in učinek te 
direktive ni določitev posebne pravne 
oblike za zadevne javne organe.

Or. fr

Predlog spremembe 400
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1b
Načelo preglednosti javnih organov

Podrobnosti koncesijskih pogodb, tudi 
glede prenosa operativnega tveganja in 
morebitnih plačil gospodarskemu 
subjektu, ki jih izvede koncedent, se 
objavijo in jih je mogoče nadzirati. 
Objavijo se tudi vse naknadne spremembe 
pogodbe.
Države članice zagotovijo, da se objavijo 
redne ocene izvajanja koncesij.
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Države članice zagotovijo, da za 
koncesijske pogodbe za javne storitve 
veljajo enake zahteve glede preglednosti 
in javnega nadzora kot za storitve, ki jih 
izvaja javni organ. 

Or. en

Predlog spremembe 401
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 b
Načelo preglednosti javnih organov

Podrobnosti koncesijskih pogodb, tudi 
glede prenosa operativnega tveganja in 
morebitnih plačil gospodarskemu 
subjektu, ki jih izvede koncedent, se 
objavijo in jih je mogoče nadzirati. 
Objavijo se tudi vse naknadne spremembe 
pogodbe.
Države članice zagotovijo, da se objavijo 
redne ocene izvajanja koncesij.

Or. en

Predlog spremembe 402
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „javna koncesija za gradnje“ pomeni 
pisno odplačno pogodbo, sklenjeno med 
enim ali več gospodarskimi subjekti ter 
enim ali več javnimi organi naročniki, 

(2) „koncesija za gradnje“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več 
javnih organov naročnikov ali naročnikov
izvedbo gradenj zaupa enemu ali več 
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katere predmet je izvedba gradenj, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj pravico 
do uporabe gradenj, ki so predmet 
koncesije, oziroma pravico s plačilom.

gospodarskim subjektom, pri čemer ima 
nasprotna stranka zgolj pravico do uporabe 
gradenj, ki so predmet koncesije, oziroma 
pravico s plačilom.

Or. en

Predlog spremembe 403
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „javna koncesija za gradnje“ pomeni 
pisno odplačno pogodbo, sklenjeno med 
enim ali več gospodarskimi subjekti ter 
enim ali več javnimi organi naročniki, 
katere predmet je izvedba gradenj, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj pravico 
do uporabe gradenj, ki so predmet 
koncesije, oziroma pravico s plačilom.

(2) a) „koncesija za gradnje“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več
javnih organov naročnikov ali naročnikov 
odda izvedbo gradnje enemu ali več 
gospodarskim subjektom, pri čemer ima 
nasprotna stranka pri tej oddaji zgolj 
pravico do uporabe gradenj, ki so predmet 
koncesije, oziroma pravico s plačilom;
b) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero javni organ 
naročnik ali naročnik ali več takih 
naročnikov odda upravljanje storitve 
enemu gospodarskemu subjektu ali več 
takih subjektov, pri čemer ima nasprotna 
stranka pri tej oddaji zgolj pravico do 
uporabe storitve, ki je predmet koncesije, 
oziroma pravico s plačilom.

Pravica do uporabe gradenj ali storitev iz 
točk a) in b) tega odstavka pomeni, da se 
na koncesionarja prenese bistveno 
gospodarsko tveganje, povezano z 
izkoriščanjem teh gradenj ali storitev, ki 
se ga opredeli kot tveganje zaradi 
izpostavljenosti tržnim tveganjem. Šteje 
se, da koncesionar prevzame bistveno 
tveganje, povezano z izkoriščanjem, če ob 
normalnih pogojih delovanja ni 
zagotovljeno, da se mu povrnejo naložbe 
ali stroški gradenj ali storitev, ki so 
predmet koncesije.
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Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev poročevalčevega predloga spremembe 44: pri koncesiji za gradnje in koncesiji za 
storitve ni nujno odgovoren prvotni javni organ naročnik ali naročnik (npr. gradnja in 
upravljanje parkirnega prostora). Pojasnitev, da opredelitev „pravice do uporabe gradenj ali 
storitev“ velja tako za koncesije za gradnje kot koncesije za storitve, ne pa le za slednje.

Predlog spremembe 404
Liisa Jaakonsaari

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „javna koncesija za gradnje“ pomeni 
pisno odplačno pogodbo, sklenjeno med 
enim ali več gospodarskimi subjekti ter 
enim ali več javnimi organi naročniki, 
katere predmet je izvedba gradenj, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj pravico 
do uporabe gradenj, ki so predmet 
koncesije, oziroma pravico s plačilom.

(2) (a) „koncesija za gradnjo“ pomeni 
pisno odplačno pogodbo, s katero en ali 
več javnih organov naročnikov ali 
naročnikov izvedbo gradnje zaupa enemu 
ali več gospodarskim subjektom, pri čemer 
ima nasprotna stranka zgolj pravico do 
uporabe gradenj, ki so predmet koncesije, 
oziroma pravico s plačilom;

(b) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več 
javnih organov naročnikov ali naročnikov 
izvedbo storitve, za katero so odgovorni, 
zaupa enemu ali več gospodarskim 
subjektom, pri čemer ima nasprotna 
stranka zgolj pravico do uporabe storitve, 
ki je predmet koncesije, oziroma pravico s 
plačilom.
Pravica do uporabe gradenj ali storitev 
pomeni, da se na koncesionarja prenese 
bistveno gospodarsko tveganje pri njihovi 
uporabi, ki je opredeljeno kot tveganje 
izpostavljenosti nepredvidljivemu trgu in 
zajema tveganje, povezano s 
povpraševanjem in razpoložljivostjo. Šteje 
se, da koncesionar prevzame bistveno 
operativno tveganje, če pod običajnimi 
pogoji uporabe in skladno z določbami 
pogodbe ni zagotovljeno, da se mu 
povrnejo naložbe ali stroški, ki so nastali 
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pri izvajanju gradenj ali storitev, ki so 
predmet koncesije.

Or. en

Predlog spremembe 405
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „javna koncesija za gradnje“ pomeni 
pisno odplačno pogodbo, sklenjeno med 
enim ali več gospodarskimi subjekti ter 
enim ali več javnimi organi naročniki, 
katere predmet je izvedba gradenj, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj pravico 
do uporabe gradenj, ki so predmet 
koncesije, oziroma pravico s plačilom.

(2) a) „koncesija za gradnje“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več
javnih organov naročnikov ali naročnikov 
prenese odgovornost za izvedbo gradenj, 
za katere so odgovorni, na enega ali več
gospodarskih subjektov, pri čemer ima 
nasprotna stranka pri tem prenosu zgolj 
pravico do uporabe gradenj, ki so predmet 
koncesije, oziroma pravico s plačilom;

Or. fr

Obrazložitev

Redakcijski popravek glede koncesij.

Predlog spremembe 406
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več 
javnih organov naročnikov ali naročnikov 
prenese odgovornost za izvedbo storitev, 
za katere so odgovorni, na enega ali več 
gospodarskih subjektov, pri čemer ima 
nasprotna stranka pri tem prenosu zgolj 
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pravico do uporabe storitve, ki je predmet 
koncesije, oziroma pravico s plačilom.
Pravica do uporabe gradenj ali storitev 
pomeni, da se na koncesionarja prenese 
bistven delež gospodarskega tveganja, 
povezano z izkoriščanjem teh gradenj ali 
storitev, ki se ga opredeli kot tveganje 
zaradi izpostavljenosti tržnim tveganjem, 
ki so povezani bodisi s ponudbo ali 
povpraševanjem. Šteje se, da koncesionar 
prevzame bistveno tveganje, povezano z 
izkoriščanjem, če ob normalnih pogojih 
delovanja ni zagotovljeno, da se mu 
povrnejo naložbe ali stroški gradenj ali 
storitev, ki so predmet koncesije.

Or. fr

Obrazložitev

Redakcijski popravek in uvedba pojma prenosa „bistvenega deleža“ tveganja, ki je bolj 
splošno sprejemljiv kot „bistvo tveganja“.

Predlog spremembe 407
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) (a) „koncesija za gradnje“ pomeni 
pisno odplačno pogodbo, s katero en ali 
več javnih organov naročnikov ali 
naročnikov izvedbo gradenj zaupa enemu 
ali več gospodarskim subjektom, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj 
pravico do uporabe gradenj, ki so predmet 
koncesije, oziroma pravico s plačilom.
(b) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več 
javnih organov naročnikov ali naročnikov 
izvedbo storitve, za katero so odgovorni, 
zaupa enemu ali več gospodarskim 
subjektom, pri čemer ima nasprotna 
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stranka zgolj pravico do uporabe storitve, 
ki je predmet koncesije, oziroma pravico s 
plačilom.
Pravica do uporabe gradenj ali storitev 
pomeni, da se na koncesionarja prenese 
bistveno gospodarsko tveganje pri njihovi 
uporabi, ki je opredeljeno kot tveganje 
izpostavljenosti nepredvidljivemu trgu in 
zajema tveganje, povezano s 
povpraševanjem in razpoložljivostjo. Šteje 
se, da koncesionar prevzame bistveno 
operativno tveganje, če pod običajnimi 
pogoji uporabe in skladno z določbami 
pogodbe ni zagotovljeno, da se mu 
povrnejo naložbe ali stroški, ki so nastali 
pri izvajanju gradenj ali storitev, ki so 
predmet koncesije.

Or. en

Predlog spremembe 408
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 –  točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več 
javnih organov naročnikov ali naročnikov 
izvedbo storitve, za katero so odgovorni, 
zaupa enemu ali več gospodarskim 
subjektom, pri čemer ima nasprotna 
stranka zgolj pravico do uporabe storitve, 
ki je predmet koncesije, oziroma pravico s 
plačilom.
Pravica do uporabe gradenj ali storitev 
pomeni, da se na koncesionarja prenese 
bistveno gospodarsko tveganje pri njihovi 
uporabi, ki je opredeljeno kot tveganje 
izpostavljenosti nepredvidljivemu trgu in 
zajema tveganje, povezano s 
povpraševanjem in razpoložljivostjo. Šteje 
se, da koncesionar prevzame bistveno 
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operativno tveganje, če pod običajnimi 
pogoji uporabe in skladno z določbami 
pogodbe ni zagotovljeno, da se mu 
povrnejo naložbe ali stroški, ki so nastali 
pri izvajanju gradenj ali storitev, ki so 
predmet koncesije.

Or. en

Predlog spremembe 409
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „koncesija za gradnje“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim 
ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali 
več naročniki, katere predmet je izvedba 
gradnje, pri čemer ima nasprotna stranka 
zgolj pravico do uporabe del, ki so 
predmet pogodbe, oziroma pravico s 
plačilom.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 410
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „koncesija za gradnje“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim 
ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali 
več naročniki, katere predmet je izvedba 
gradnje, pri čemer ima nasprotna stranka 
zgolj pravico do uporabe del, ki so 
predmet pogodbe, oziroma pravico s 
plačilom.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 411
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „izvajanje gradnje“ pomeni izvedbo ali 
načrtovanje in izvedbo gradenj, povezanih 
z eno od dejavnosti iz Priloge I, ali 
postavitev ali izvedbo gradnje s katerimi 
koli sredstvi, pri čemer je treba spoštovati 
zahteve javnega organa naročnika, ki ima 
odločilen vpliv na vrsto ali načrtovanje 
gradnje.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 412
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „izvajanje gradnje“ pomeni izvedbo ali 
načrtovanje in izvedbo gradenj, povezanih 
z eno od dejavnosti iz Priloge I, ali 
postavitev ali izvedbo gradnje s katerimi 
koli sredstvi, pri čemer je treba spoštovati 
zahteve javnega organa naročnika, ki ima 
odločilen vpliv na vrsto ali načrtovanje 
gradnje.

(5) „izvajanje gradnje“ pomeni izvedbo ali 
načrtovanje in izvedbo gradenj, povezanih 
z eno od dejavnosti iz Priloge I, ali 
postavitev ali izvedbo gradnje s katerimi 
koli sredstvi, pri čemer je treba spoštovati 
zahteve koncedenta, ki ima odločilen vpliv 
na vrsto ali načrtovanje gradnje.

Or. en

Predlog spremembe 413
Pier Antonio Panzeri
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim 
ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali 
več javnimi organi naročniki ali 
naročniki, katerih predmet je opravljanje 
storitev, razen storitev iz točk 2 in 4, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj 
pravico do uporabe storitev, ki so predmet 
pogodbe, oziroma pravico s plačilom.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 414
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim ali 
več gospodarskimi subjekti ter enim ali 
več javnimi organi naročniki ali 
naročniki, katerih predmet je opravljanje 
storitev, razen storitev iz točk 2 in 4, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj pravico 
do uporabe storitev, ki so predmet 
pogodbe, oziroma pravico s plačilom.

(7) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več 
javnih organov naročnikov ali naročnikov 
izvedbo storitve, za katero so odgovorni, 
zaupa enemu ali več gospodarskim 
subjektom, pri čemer ima nasprotna 
stranka zgolj pravico do uporabe storitve, 
ki je predmet pogodbe, oziroma pravico s 
plačilom. Nasprotno se nekateri državni 
akti, kot so dovoljenja ali licence, s 
katerimi država ali javni organ določi 
pogoje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti in ki določajo pravico do 
ponujanja socialnih storitev in/ali pravico 
do sklepanja pogodb, s katerimi 
koncedent gospodarskemu subjektu 
prizna pravico, da proti plačilu uporablja 
nekatere javne domene ali sredstva, ali 
dodeli služnost poti, ne smejo šteti za 
koncesije, ker določajo samo splošne 



AM\916800SL.doc 133/162 PE496.581v03-00

SL

pogoje za njihovo uporabo, javni organ pa 
pri tem ne postane prejemnik določenih 
gradenj ali storitev, ki jih zagotavlja 
pogodbeni partner.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim ali 
več gospodarskimi subjekti ter enim ali več 
javnimi organi naročniki ali naročniki, 
katerih predmet je opravljanje storitev, 
razen storitev iz točk 2 in 4, pri čemer ima 
nasprotna stranka zgolj pravico do uporabe 
storitev, ki so predmet pogodbe, oziroma 
pravico s plačilom.

(7) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim ali 
več gospodarskimi subjekti ter enim ali več 
javnimi organi naročniki ali naročniki, 
katerih predmet je opravljanje storitev, 
razen storitev iz točk 2 in 4, pri čemer ima 
nasprotna stranka zgolj pravico do uporabe 
storitev, ki so predmet pogodbe, oziroma 
pravico s plačilom. Postopki držav članic, 
ki temeljijo na tem, da se lahko vsem 
ponudnikom storitev, ki izpolnijo vnaprej 
določene pogoje, dovoli opravljanje 
storitev, niso koncesije za storitve, če se 
pri tem upošteva splošna načela enake 
obravnave, preglednosti in 
nediskriminacije.

Or. de
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Obrazložitev

Pojasnitev pojma koncesije za storitve. Zaradi pravne varnosti je treba izrecno pojasniti, da 
postopki, ki temeljijo na splošnem in nediskriminatornem dostopu do trga in s tem vsem 
ponudnikom storitev, ki izpolnijo vnaprej določena merila, omogočajo dostop, niso koncesije 
za storitve in sicer ne glede na to, ali je bila dovolitev izdana v obliki dovoljenja, licence ali 
dogovora.

Predlog spremembe 416
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim ali 
več gospodarskimi subjekti ter enim ali več 
javnimi organi naročniki ali naročniki, 
katerih predmet je opravljanje storitev, 
razen storitev iz točk 2 in 4, pri čemer ima 
nasprotna stranka zgolj pravico do uporabe 
storitev, ki so predmet pogodbe, oziroma 
pravico s plačilom.

(7) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim ali 
več gospodarskimi subjekti ter enim ali več 
javnimi organi naročniki ali naročniki, 
katerih predmet je opravljanje storitev, 
razen storitev iz točk 2 in 4, pri čemer ima 
nasprotna stranka zgolj pravico do uporabe 
storitev, ki so predmet pogodbe, oziroma 
pravico s plačilom, razen če gre samo za
dovoljenja, zlasti dovoljenja za uporabo 
javne dobrine ali javne površine;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo, da samo dovoljenja, kot so na primer pogodbe o uporabi poti, niso predmet te 
direktive.

Predlog spremembe 417
Françoise Castex

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „koncesija za storitve“ pomeni 
„koncesija za storitve“ pomeni pisno 

(7) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, s katero en ali več 
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odplačno pogodbo, sklenjeno med enim ali 
več gospodarskimi subjekti ter enim ali 
več javnimi organi naročniki ali 
naročniki, katerih predmet je opravljanje
storitev, razen storitev iz točk 2 in 4, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj pravico 
do uporabe storitev, ki so predmet 
pogodbe, oziroma pravico s plačilom.

javnih organov naročnikov ali naročnikov
prenese odgovornost za izvedbo storitev, 
za katere so odgovorni, na enega ali več 
gospodarskih subjektov, pri čemer ima 
nasprotna stranka pri tem prenosu, ki velja 
kot akt o pooblastitvi, zgolj pravico do 
uporabe storitve, ki je predmet koncesije, 
oziroma pravico s plačilom. Pravica do 
uporabe gradenj ali storitev pomeni, da se 
na koncesionarja prenese bistveno 
gospodarsko tveganje, povezano z 
izkoriščanjem teh gradenj ali storitev, ki 
se ga opredeli kot tveganje zaradi 
izpostavljenosti tržnim tveganjem. Šteje 
se, da koncesionar prevzame bistveno 
tveganje, povezano z izkoriščanjem, če ob 
normalnih pogojih delovanja ni 
zagotovljeno, da se mu povrnejo naložbe 
ali stroški gradenj ali storitev, ki so 
predmet koncesije.

Or. fr

Predlog spremembe 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 –  točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim 
ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali 
več javnimi organi naročniki ali 
naročniki, katerih predmet je opravljanje 
storitev, razen storitev iz točk 2 in 4, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj 
pravico do uporabe storitev, ki so predmet 
pogodbe, oziroma pravico s 
plačilom.Postopki držav članic, ki 
temeljijo na tem, da se lahko vsem 
ponudnikom storitev, ki izpolnijo vnaprej 
določene pogoje, dovoli opravljanje 
storitev ne glede na njihovo pravno 
obliko, niso koncesije za storitve, če se pri 
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tem upošteva splošna načela enake 
obravnave, preglednosti in 
nediskriminacije. 

Or. de

Obrazložitev

Direktiva mora izrecno pojasniti, da se vsem potencialnim ponudnikom storitev odobri 
splošna pravica dostopa do opravljanja storitev in da ne spadajo v področje uporabe 
direktive.

Predlog spremembe 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) „koncesija za storitve“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, sklenjeno med enim 
ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali 
več javnimi organi naročniki ali 
naročniki, katerih predmet je opravljanje 
storitev, razen storitev iz točk 2 in 4, pri 
čemer ima nasprotna stranka zgolj 
pravico do uporabe storitev, ki so predmet 
pogodbe, oziroma pravico s 
plačilom.Dovoljenja ali samo dovoljenja 
za uporabo javne dobrine ali javne 
površine niso koncesije za storitve v 
smislu te direktive.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da določena področja ne spadajo v področje uporabe te direktive, kot so 
na primer pogodbe o uporabi poti, ki se nanašajo samo na javna dovoljenja in niso javna 
naročila.

Predlog spremembe 420
Pier Antonio Panzeri
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „gospodarski subjekt“ pomeni katero 
koli pravno ali fizično osebo ali naročnika 
ali skupino teh oseb, ki na trgu ponuja 
izvedbo gradenj, blago ali storitve;

(10) „gospodarski subjekt“ pomeni katero 
koli pravno ali fizično osebo ali naročnika 
ali skupino teh oseb, vključno s konzorciji 
podjetij, ki na trgu ponuja izvedbo gradenj, 
blago ali storitve;

Or. it

Predlog spremembe 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „elektronska sredstva“ pomenijo 
elektronsko opremo za obdelavo (vključno 
z digitalnim zgoščevanjem) in shranjevanje 
podatkov, ki se pošiljajo in prejemajo po 
žicah, z radijskimi valovi, optičnimi 
sredstvi ali drugimi elektromagnetnimi 
sredstvi;

(12) „elektronska sredstva“ pomenijo 
elektronsko opremo za obdelavo (vključno 
z digitalnim zgoščevanjem) in shranjevanje 
podatkov, ki se pošiljajo in prejemajo po 
žici, radiu, optičnih sredstvih ali z drugimi 
elektromagnetnimi sredstvi; v primeru 
koncesije za gradnje se „elektronska 
sredstva“ nanašajo tudi na uporabo 
interoperabilnih tridimenzionalnih 
predstavitev, ki vsebujejo projektiranje, 
izvedbo in delovanje zgradbe ali 
infrastrukture;

Or. en

Obrazložitev

To je ključno orodje, ki javnim organom naročnikom omogoča, da v postopku odločanja 
dosežejo boljše razmerje med kakovostjo in ceno in večjo učinkovitost. S tem ukrepom se bo 
privarčeval denar davkoplačevalcev, saj bo zagotovil sorazmerno lahko vrednotenje 
alternativnih načrtov in še zlasti ustrezno primerjavo energetskih in drugih prihrankov v 
posameznem življenjskem ciklu.
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Predlog spremembe 422
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „dokumenti v zvezi s koncesijo“ 
pomenijo vse dokumente, ki jih je pripravil 
ali se nanje sklicuje javni organ naročnik 
ali naročnik, ki opisujejo ali določajo 
elemente naročila ali postopka, vključno z 
obvestilom o koncesiji, tehničnimi 
specifikacijami, predlaganimi pogoji
pogodbe, obrazci za predložitev 
dokumentov s strani kandidatov in 
ponudnikov, informacijami o splošno 
veljavnih obveznostih in kakršnimi koli 
dodatnimi dokumenti.

(13) „dokumenti v zvezi s koncesijo“ 
pomenijo vse dokumente, ki jih je pripravil 
ali se nanje sklicuje javni organ naročnik 
ali naročnik, ki opisujejo ali določajo 
elemente koncesijske pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 423
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 –  točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) „družbeno trajnosten proizvodni 
proces“ pomeni, da se koncesijska 
pogodba izvaja v skladu z zakoni, predpisi 
in standardi na področju zdravstva, 
varnosti, socialne in delovne zakonodaje, 
predvsem pa se upošteva načelo enake 
obravnave na delovnem mestu. Načelo 
enake obravnave na delovnem mestu se 
nanaša na upoštevanje ustreznih določil 
in pogojev zaposlovanja, vključno z 
zakoni, predpisi in standardi na področju 
zdravstva in varnosti, socialne in delovne 
zakonodaje, ki jih določajo zakonodaja 
Unije, nacionalne zakonodaje in 
kolektivne pogodbe, ki veljajo v kraju 
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zagotavljanja gradenj, storitev ali blaga;

Or. fr

Predlog spremembe 424
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „življenjski cikel“ pomeni vse 
zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 
uporabo in vzdrževanjem, v življenjski 
dobi izdelka ali gradnje oziroma med 
zagotavljanjem storitve, od pridobitve 
surovin ali ustvarjanja virov do 
odstranjevanja, uničenja in dokončanja;

(14) „značilnosti življenjskega cikla“ se 
nanašajo na kateri koli del življenjskega 
cikla izdelka, gradenj ali opravljanja 
storitve. Značilnosti življenjskega cikla so 
del izdelka kot posledica odločitev, 
sprejetih v fazi proizvodnje ali drugih 
fazah življenjskega cikla izdelka, razen v 
fazi uporabe, tudi če se tovrstne 
značilnosti ne kažejo kot fizične ali 
funkcionalne značilnosti končne gradnje 
ali storitve. Značilnosti življenjskega 
cikla, povezane s proizvodnim postopkom, 
zajemajo izpolnjevanje zahtev okoljskega, 
zdravstvenega, varnostnega, socialnega in 
delovnega prava, kot jih določajo 
mednarodna zakonodaja, zakonodaja 
Evropske unije in nacionalna zakonodaja 
ter, če je primerno, kolektivne pogodbe, ki 
veljajo v kraju izvajanja gradnje ali 
storitve.

Or. en

Predlog spremembe 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „življenjski cikel“ pomeni vse (14) „življenjski cikel“ pomeni vse 
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zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 
uporabo in vzdrževanjem, v življenjski 
dobi izdelka ali gradnje oziroma med 
zagotavljanjem storitve, od pridobitve 
surovin ali ustvarjanja virov do 
odstranjevanja, uničenja in dokončanja;

zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 
uporabo in vzdrževanjem, v življenjski 
dobi izdelka ali gradnje oziroma med 
zagotavljanjem storitve, od pridobitve 
surovin ali ustvarjanja virov do 
odstranjevanja in uničenja;

Or. de

Obrazložitev

Ni jasno, kaj je tu konkretno mišljeno s pojmom dokončanje. Ker je pojem preveč ohlapen, ga 
je treba črtati.

Predlog spremembe 426
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „življenjski cikel“ pomeni vse 
zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 
uporabo in vzdrževanjem, v življenjski 
dobi izdelka ali gradnje oziroma med 
zagotavljanjem storitve, od pridobitve 
surovin ali ustvarjanja virov do 
odstranjevanja, uničenja in dokončanja;

(14) „življenjski cikel“ in „družbeno 
trajnosten proizvodni proces“ bi morala 
opredeljevati najbolj ekonomsko ugodno 
ob upoštevanju socialnih in okoljskih 
vidikov, ki so posledica zaporednih in/ali 
medsebojno povezanih faz, vključno s 
proizvodnjo in lokacijo proizvodnje, 
prevozom, uporabo in vzdrževanjem, v 
življenjski dobi izdelka ali gradnje oziroma 
med zagotavljanjem storitve, od nabave 
surovin ali ustvarjanja virov do odstranitve, 
uničenja in dokončanja; Javni organi 
naročniki in naročniki lahko tehnične 
specifikacije ali merila za oddajo 
uporabijo tudi za to, da čim bolj omejijo 
škodljive družbene ali okoljske učinke 
oziroma čim bolj spodbudijo pozitivne 
družbene ali okoljske učinke, ki 
zagotavljajo najboljšo stroškovno 
učinkovitost.

Or. fr
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Predlog spremembe 427
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 –  točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) „odplačnost“ obstaja, če so 
obojestransko zavezujoče obveznosti v 
primeru, da za izvajanje takih gradenj ali 
storitev veljajo posebne zahteve, ki jih 
določi javni organ naročnik ali naročnik, 
pravno izvršljive.

Or. en

Predlog spremembe 428
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do uporabe gradenj ali storitev iz 
točk 2, 4 in 7 prvega odstavka vključuje 
pravico do prenosa bistvenega 
operativnega tveganja na koncesionarja. 
Šteje se, da koncesionar prevzame bistveno 
operativno tveganje, če ni zagotovljeno, da 
se mu povrnejo naložbe ali stroški, ki so 
nastali pri izvajanju gradenj ali storitev, ki 
so predmet koncesije.

Pravica do uporabe gradenj ali storitev 
pomeni, da se na koncesionarja prenese 
gospodarsko tveganje pri njihovi uporabi, 
ki je opredeljeno kot tveganje 
izpostavljenosti nepredvidljivemu trgu. 
Šteje se, da koncesionar prevzame 
operativno tveganje, če ni zagotovljeno, da 
se mu povrnejo naložbe ali stroški, ki so 
nastali pri izvajanju gradenj ali storitev, ki 
so predmet koncesije, če pa je operativno 
tveganje na nekaterih trgih že od začetka 
omejeno, vendar se to omejeno tveganje v 
celoti prenese na koncesionarja, ti pogoji 
ne izključujejo, da to ne bi šteli za 
koncesijo.

Or. en
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Predlog spremembe 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do uporabe gradenj ali storitev iz 
točk 2, 4 in 7 prvega odstavka vključuje 
pravico do prenosa bistvenega 
operativnega tveganja na koncesionarja. 
Šteje se, da koncesionar prevzame bistveno 
operativno tveganje, če ni zagotovljeno, da 
se mu povrnejo naložbe ali stroški, ki so 
nastali pri izvajanju gradenj ali storitev, ki 
so predmet koncesije.

Pravica do uporabe gradenj ali storitev iz 
točk 2, 4 in 7 prvega odstavka zahteva, da 
se bistveno operativno tveganje prenese na 
koncesionarja. Šteje se, da koncesionar 
prevzame bistveno operativno tveganje, če 
ni zagotovljeno, da se mu povrnejo naložbe 
ali stroški, ki so nastali pri izvajanju 
gradenj ali storitev, ki so predmet 
koncesije. Če se koncesija podeli v 
sektorju dejavnosti, za katerega veljajo 
pravila ali predpisi, ki omejujejo finančno 
tveganje, povezano z izvajanjem koncesije, 
se vseeno šteje, da koncesionar prevzame 
bistveno operativno tveganje, če v celoti 
ali vsaj v znatnem delu prevzame 
operativno tveganje, ki mu je izpostavljen 
javni organ naročnik ali naročnik, čeprav 
je to tveganje vnaprej zelo omejeno zaradi 
podrobnih pravil javnopravne ureditve, ki 
urejajo to storitev.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev prenosa bistvenega tveganja bi morala izrecno izhajati iz sodne prakse Sodišča 
EU (C-206/08 in C 274-09), v skladu s katero se koncesija lahko podeli tudi, če je preneseno 
dejansko tveganje zakonsko omejeno.

Predlog spremembe 430
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do uporabe gradenj ali storitev iz Pravica do uporabe gradenj ali storitev iz 
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točk 2, 4 in 7 prvega odstavka vključuje 
pravico do prenosa bistvenega 
operativnega tveganja na koncesionarja. 
Šteje se, da koncesionar prevzame bistveno 
operativno tveganje, če ni zagotovljeno, da 
se mu povrnejo naložbe ali stroški, ki so 
nastali pri izvajanju gradenj ali storitev, ki 
so predmet koncesije.

točk 2, 4 in 7 prvega odstavka vključuje 
pravico do prenosa bistvenega 
operativnega tveganja na koncesionarja. 
Šteje se, da koncesionar prevzame bistveno 
operativno tveganje, če ni zagotovljeno, da 
se mu povrnejo naložbe ali stroški, ki so 
nastali pri izvajanju gradenj ali storitev, ki 
so predmet koncesije; že na samem 
začetku znižano operativno tveganje temu 
ne nasprotuje.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev v zvezi s sodno prakso Sodišča EU v primeru WAZV Gotha (C-206/08), v skladu s 
katero gre lahko za koncesije tudi takrat, ko je tveganje koncesionarja zaradi obstoječih 
javno-pravnih določb že od samega začetka zmanjšano.

Predlog spremembe 431
Małgorzata Handzlik, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do uporabe gradenj ali storitev iz 
točk 2, 4 in 7 prvega odstavka vključuje 
pravico do prenosa bistvenega 
operativnega tveganja na koncesionarja.
Šteje se, da koncesionar prevzame bistveno 
operativno tveganje, če ni zagotovljeno, da 
se mu povrnejo naložbe ali stroški, ki so 
nastali pri izvajanju gradenj ali storitev, ki 
so predmet koncesije.

Podelitev koncesije vključuje pravico do 
prenosa bistvenega operativnega tveganja 
na koncesionarja. Šteje se, da koncesionar 
prevzame bistveno operativno tveganje, če 
ni zagotovljeno, da se mu povrnejo naložbe 
ali stroški, ki so nastali pri izvajanju 
gradenj ali storitev, ki so predmet 
koncesije.

Or. pl

Obrazložitev

Sprememba je predlagana, ker je pravica do uporabe samo oblika plačila v primeru 
koncesije. 
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Predlog spremembe 432
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To ekonomsko tveganje lahko vključuje: črtano
(a) tveganje, povezano z uporabo gradnje 
ali povpraševanjem po zagotavljanju 
storitve;ali
(b) tveganje v zvezi z razpoložljivostjo 
infrastrukture, ki jo zagotavlja 
koncesionar ali se uporablja za 
zagotavljanje storitev uporabnikom.

Or. en

Predlog spremembe 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To ekonomsko tveganje lahko vključuje: črtano
a) tveganje, povezano z uporabo gradnje 
ali povpraševanjem po zagotavljanju 
storitve;ali
b) tveganje v zvezi z razpoložljivostjo 
infrastrukture, ki jo zagotavlja 
koncesionar ali se uporablja za 
zagotavljanje storitev uporabnikom.

Or. de

Obrazložitev

Pojem gospodarskega tveganja bi bilo treba zaradi skladnosti nadomestiti s pojmom 
operativnega tveganja. Dieses wird in Recital 8a (neu) genauer definiert.
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Predlog spremembe 434
Riikka Manner

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To ekonomsko tveganje lahko vključuje: To operativno tveganje lahko vključuje:

Or. fi

Predlog spremembe 435
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tveganje v zvezi z razpoložljivostjo 
infrastrukture, ki jo zagotavlja koncesionar 
ali se uporablja za zagotavljanje storitev 
uporabnikom.

(b) tveganje v zvezi z razpoložljivostjo 
infrastrukture, ki jo zagotavlja koncesionar 
ali se uporablja za zagotavljanje storitev 
uporabnikom, vključno z javnimi organi 
pogodbeniki.

Or. it

Predlog spremembe 436
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi določili, kaj lahko šteje za znatno 
operativno tveganje, je treba upoštevati 
merila Eurostat, ki so potrebna za 
določitev, ali je naložbo treba knjižiti v 
proračunu javnega organa ali zasebnega 
subjekta na način, da se sproži postopek 
glede čezmejnega primanjkljaja.

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

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pravica do uporabe gradenj ali 
storitev iz točk 2, 4 in 7 prvega odstavka 
vključuje pravico do prenosa operativnega 
tveganja na koncesionarja. Šteje se, da 
koncesionar prevzame bistveno operativno 
tveganje, če ni zagotovljeno, da se mu 
povrnejo naložbe ali stroški, ki so nastali 
pri izvajanju gradenj ali storitev, ki so 
predmet koncesije. To velja tudi takrat, ko 
je operativno tveganje že od samega 
začetka zmanjšano.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sodno prakso Sodišča EU (glej WAZV Gotha (C-206/08)) morajo pravni javni 
naročniki imeti pravico, da opravljajo storitve na podlagi koncesije. Četudi je tveganje, 
povezano z uporabo, zaradi javno pravne-ureditve sektorja omejeno. To velja tudi za trge, pri 
katerih je tveganje koncesionarja zaradi obstoječih javno-pravnih določb že od samega 
začetka zmanjšano.

Predlog spremembe 438
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice, ki so bile odobrene po postopku, 
v katerem je bilo zagotovljeno ustrezno 
obveščanje javnosti, in katerih odobritev 
je temeljila na objektivnih merilih, ne 
pomenijo „posebnih ali izključnih pravic“ 
v smislu te direktive. Ta postopek 

črtano
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vključuje:
(a) postopke za oddajo naročil s 
predhodnim javnim razpisom v skladu z 
Direktivo [2004/18/ES ali 2004/17/ES] ali 
to direktivo;
(b) postopke na podlagi drugih 
zakonodajnih aktov Unije iz Priloge XI, ki 
zagotavljajo primerno predhodno 
preglednost za izdajo dovoljenj na podlagi 
objektivnih meril.

Or. en

Predlog spremembe 439
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) postopke v smislu zakonodajnih aktov 
držav članic, ki spoštujejo načela 
enakopravne obravnave, preglednosti, 
sorazmernosti in vzajemnega priznavanja.

Or. it

Predlog spremembe 440
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 46, s 
katerimi spremeni seznam zakonodajnih 
aktov Unije iz Priloge XI, če je ta 
sprememba potrebna zaradi sprejetja nove 
zakonodaje Unije ali razveljavitve 
zakonodaje Unije.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 441
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Mejne vrednosti
1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
koncesije, katerih vrednost je enaka ali 
večja od 5 000 000 EUR:
(a) koncesije, ki jih sklenejo naročniki za 
opravljanje ene od dejavnosti iz Priloge 
III;
(b) koncesije, ki jih sklenejo javni organi 
naročniki.
2. Za koncesije za storitve, razen socialnih 
storitev in drugih storitev, katerih 
vrednost je enaka ali večja od 2 500 000 
EUR, vendar nižja od 5 000 000 EUR, 
velja obveznost objave obvestila o podelitvi 
koncesije v skladu s členoma 27 in 28.

Or. en

Predlog spremembe 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
koncesije, katerih vrednost je enaka ali 
večja od 5 000 000 EUR:

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
koncesije, katerih vrednost je enaka ali 
večja od:

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

Predlog direktive
Èlen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
koncesije, katerih vrednost je enaka ali 
večja od 5 000 000 EUR:

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
koncesije, katerih vrednost je enaka ali 
večja od 10.000.000 EUR:

Or. de

Obrazložitev

Zaradi dolgoročnosti koncesij je treba vrednost praga določiti v ustrezni višini, da se zagotovi 
sorazmernost stroškov upravljanja. Vrednost praga v višini 5 milijonov EUR bi bila ravno za 
male naročnike redno povezana z visokimi stroški upravljanja.

Predlog spremembe 444
Françoise Castex

Predlog direktive
Èlen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
koncesije, katerih vrednost je enaka ali 
večja od 5 000 000 EUR:

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
koncesije, katerih vrednost je enaka ali 
večja od 10.000.000 EUR:

Or. fr

Predlog spremembe 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) koncesije, ki jih sklenejo naročniki za (a) 5 000 000 EUR, če koncesija ne traja 
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opravljanje ene od dejavnosti iz Priloge 
III;

več kot pet let;

Or. en

Predlog spremembe 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) koncesije, ki jih sklenejo naročniki za 
opravljanje ene od dejavnosti iz Priloge III;

a) koncesije, ki jih sklenejo naročniki za 
opravljanje ene od dejavnosti iz Priloge III 
in ki se nanašajo na mrežo ali geografsko 
omejeno področje, na katero je 
priključeno vsaj 100.000 strank ali v 
katerem živi vsaj 100.000 prebivalcev;

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev vrednostim v skladu s členom 26(4) direktive o skupnih pravilih notranjega trga 
z električno energijo (2009/72/ES).

Predlog spremembe 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) koncesije, ki jih sklenejo javni organi 
naročniki.

(b) 1 000 000 EUR pomnoženo z 
najdaljšim trajanjem koncesije v 
koledarskih letih, če predvideno trajanje 
brez morebitno odobrenega podaljšanja 
presega pet let. Če predvideno trajanje ni 
zaokroženo število let, se zaokroži navzdol 
na najbližji polni koledarski mesec, mejna 
vrednost pa se zaokroži navzdol na 
najbližjih 80 000 EUR.
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Predvideno trajanje za izračun mejne 
vrednosti se določi v obvestilu o koncesiji, 
če pa javni razpis ni predviden, je enako 
trajanju, ki je ocenjeno, ko javni organ 
naročnik ali naročnik začne postopek za 
dodeljevanje koncesije, na primer, ko v 
okviru naročila vzpostavi stik z 
gospodarskimi subjekti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe razrešuje pomisleke, da je mejna vrednost 5 milijonov EUR morda 
prenizka za dolgoročne pogodbe, in uvaja razumen mehanizem prilagodljivejših mejnih 
vrednosti za daljša obdobja. 
Za države, ki niso v območju evra, bo treba izračunati tudi enakovredno vrednost v 
nacionalni valuti:
 to bi verjetno lahko povzeli iz glavne direktive (ali členom 78 sedanje direktive o javnih 
naročilih), ker pa gre za tehnično spremembo, bi se s tem verjetno lahko ukvarjali pravniki 
lingvisti.

Predlog spremembe 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pregleda mejne vrednosti iz 
točk (a) in (b) odstavka 1 vsaki dve leti po 
začetku veljavnosti te direktive in jih po 
potrebi spremeni v skladu s postopkom iz 
te direktive.
Mejne vrednosti se povečajo za povprečno 
letno stopnjo inflacije, ki jo objavi 
Eurostat in je izmerjena na podlagi 
harmoniziranega indeksa življenjskih 
potrebščin, določenega v Uredbi (ES) 
št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o 
harmoniziranih indeksih cen življenjskih 
potrebščin, pri čemer se uporabi indeks, ki 
je pred datumom pregleda iz tega člena 
zadnji objavljen. Vrednost tako 
spremenjenih mejnih vrednosti se po 
potrebi zaokroži navzdol na najbližjih 
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100.000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije ni bilo navedeno ustrezno sklicevanje na postopke pregleda določenih 
mejnih vrednosti.

Predlog spremembe 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za koncesije za storitve, razen socialnih 
storitev in drugih storitev, katerih 
vrednost je enaka ali večja od 2 500 000 
EUR, vendar nižja od 5 000 000 EUR, 
velja obveznost objave obvestila o podelitvi 
koncesije v skladu s členoma 27 in 28.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje vmesne mejne vrednosti skladno s stališčem poročevalca.

Predlog spremembe 450
Françoise Castex

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za koncesije za storitve, razen socialnih 
storitev in drugih storitev, katerih vrednost 
je enaka ali večja od 2 500 000 EUR, 
vendar nižja od 5 000 000 EUR, velja 
obveznost objave obvestila o podelitvi 
koncesije v skladu s členoma 27 in 28.

2. Za koncesije za storitve, razen socialnih 
storitev in drugih storitev, katerih vrednost 
je enaka ali večja od 5.000.000 EUR, 
vendar nižja od 10.000.000 EUR, velja 
obveznost objave obvestila o podelitvi 
koncesije v skladu s členoma 27 in 28.
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Or. fr

Predlog spremembe 451
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metode za izračun ocenjene vrednosti 
koncesij

Mejne vrednosti in metode za izračun 
ocenjene vrednosti koncesij

Or. en

Predlog spremembe 452
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izračun ocenjene vrednosti koncesije 
temelji na celotnem plačljivem znesku 
brez DDV, ki ga je ocenil javni organ 
naročnik ali naročnik, vključno z vsemi 
dodatnimi možnostmi in podaljšanji 
trajanje koncesije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 453
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izračun ocenjene vrednosti koncesije 
temelji na celotnem plačljivem znesku 

črtano
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brez DDV, ki ga je ocenil javni organ 
naročnik ali naročnik, vključno z vsemi 
dodatnimi možnostmi in podaljšanji 
trajanje koncesije.

Or. en

Predlog spremembe 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izračun ocenjene vrednosti koncesije 
temelji na celotnem plačljivem znesku 
brez DDV, ki ga je ocenil javni organ 
naročnik ali naročnik, vključno z vsemi 
dodatnimi možnostmi in podaljšanji 
trajanje koncesije.

1. Vrednost koncesije je ocenjeni celotni 
prihodek koncesionarja brez davka na 
dodano vrednost, ob upoštevanju 
gradbenih del in storitev, vključno z 
dobavami, ki se opravijo v okviru 
izvajanja koncesije.

Or. de

Predlog spremembe 455
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izračun ocenjene vrednosti koncesije 
temelji na celotnem plačljivem znesku brez 
DDV, ki ga je ocenil javni organ naročnik 
ali naročnik, vključno z vsemi dodatnimi 
možnostmi in podaljšanji trajanje 
koncesije.

1. Izračun ocenjene vrednosti koncesije 
temelji na skupnem prometu koncesije 
brez davkov za čas trajanja pogodbe, ki ga 
je ocenil koncedent, temu prometu pa se 
dodajo morebitne državne investicijske 
subvencije, ki jih prejme koncesionar.

Ocena je veljavna v času pošiljanja 
obvestila o koncesiji oziroma, če tako 
obvestilo ni določeno, v času, ko 
koncedent začne postopek podelitve 
koncesije.
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Če se vrednost zaradi pogajanj spremeni 
med postopkom podelitve, se veljavna 
ocena navede ob podpisu pogodbe.

Or. fr

Obrazložitev

Sedanji izračun prometa ne upošteva državnih investicijskih subvencij (v nasprotju s 
subvencijami za poslovanje). Vendar so lahko državne investicijske subvencije za nekatere 
koncesije zelo pomembne. Za zagotovitev natančnega izračuna vrednosti koncesije je torej 
treba upoštevati delež prometa in državne investicijske subvencije.

Predlog spremembe 456
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta direktiva se uporablja za koncesije, 
katerih vrednost je enaka ali večja od 
8 000 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 457
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ocenjena vrednost koncesije se 
izračuna kot vrednost celotne gradnje in 
storitev, tudi če so bili nabavljeni v okviru 
različnih pogodb, če so pogodbe del enega 
samega projekta. Splošni znaki za enotni 
projekt so lahko na primer splošno 
predhodno načrtovanje in pojmovanje 
javnega organa naročnika ali naročnika, 
in dejstvo, da imajo različni deli koncesije 
enak gospodarski in tehnični namen ali so 
drugače medsebojno logično povezani.

črtano
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Če javni organ naročnik ali naročnik 
določi nagrade ali izplačila kandidatom 
ali ponudnikom, jih mora upoštevati pri 
izračunu ocenjene vrednosti koncesije.

Or. en

Predlog spremembe 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ocenjena vrednost koncesije se 
izračuna kot vrednost celotne gradnje in 
storitev, tudi če so bili nabavljeni v okviru 
različnih pogodb, če so pogodbe del enega 
samega projekta. Splošni znaki za enotni 
projekt so lahko na primer splošno 
predhodno načrtovanje in pojmovanje 
javnega organa naročnika ali naročnika, 
in dejstvo, da imajo različni deli koncesije 
enak gospodarski in tehnični namen ali so 
drugače medsebojno logično povezani.

črtano

Če javni organ naročnik ali naročnik 
določi nagrade ali izplačila kandidatom 
ali ponudnikom, jih mora upoštevati pri 
izračunu ocenjene vrednosti koncesije.

Or. de

Obrazložitev

Poenostavitev pravil o podeljevanju koncesij. Poleg tega povzroča združevanje naročil 
težave, tako da je treba pojem posameznega projekta črtati, glej tudi črtanje uvodne izjave 10.

Predlog spremembe 459
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri oceni mejne vrednosti je ocenjena 
vrednost koncesije enaka ocenjenemu 
kumulativnemu prihodku brez davka v 
času trajanja pogodbe. Metoda za izračun 
ocenjene vrednosti koncesije se natančno 
opredeli v dokumentih v zvezi s koncesijo.

Or. en

Predlog spremembe 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Metoda, ki se uporablja za izračun 
ocenjene vrednosti koncesije, ne sme biti 
izbrana tako, da bi bila koncesija lahko 
izključena iz področja uporabe te 
direktive. Projekta gradnje ali celotnih 
storitev se ne sme razdeliti, da bi se 
izognili uporabi te direktive, razen če je to 
utemeljeno z objektivnimi razlogi.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Poenostavitev pravil o podeljevanju koncesij.

Predlog spremembe 461
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Metoda, ki se uporablja za izračun 3. Metoda, ki se uporablja za izračun 
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ocenjene vrednosti koncesije, ne sme biti 
izbrana tako, da bi bila koncesija lahko 
izključena iz področja uporabe te direktive. 
Projekta gradnje ali celotnih storitev se ne 
sme razdeliti, da bi se izognili uporabi te 
direktive, razen če je to utemeljeno z 
objektivnimi razlogi.

ocenjene vrednosti koncesije, ne sme biti
izbrana tako, da bi bila koncesija lahko 
izključena iz področja uporabe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 462
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta ocena mora biti veljavna ob 
pošiljanju obvestila o javnem razpisu 
oziroma, če tako obvestilo ni določeno, ko 
javni organ naročnik ali naročnik začne 
postopek za dodeljevanje koncesije, zlasti 
z opredelitvijo poglavitnih značilnosti 
predvidene koncesije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 463
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri javnih koncesijah za gradnje se pri 
izračunu ocenjene vrednosti upoštevajo 
stroški gradnje ter celotna ocenjena 
vrednost blaga in storitev, ki jih javni 
organi naročniki ali naročniki dajo na 
voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo 
gradnje.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 464
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri javnih koncesijah za gradnje se pri 
izračunu ocenjene vrednosti upoštevajo 
stroški gradnje ter celotna ocenjena 
vrednost blaga in storitev, ki jih javni 
organi naročniki ali naročniki dajo na 
voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo 
gradnje.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri javnih koncesijah za gradnje se pri 
izračunu ocenjene vrednosti upoštevajo 
stroški gradnje ter celotna ocenjena 
vrednost blaga in storitev, ki jih javni 
organi naročniki ali naročniki dajo na 
voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo 
gradnje.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Poenostavitev pravil o podeljevanju koncesij.
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Predlog spremembe 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri javnih koncesijah za gradnje se pri 
izračunu ocenjene vrednosti upoštevajo 
stroški gradnje ter celotna ocenjena 
vrednost blaga in storitev, ki jih javni 
organi naročniki ali naročniki dajo na voljo 
izvajalcu, če so potrebni za izvedbo 
gradnje.

5. Pri javnih koncesijah za gradnje se pri 
izračunu ocenjene vrednosti upoštevajo 
stroški gradnje ter celotna ocenjena 
vrednost blaga in storitev, ki jih javni 
organi naročniki ali naročniki dajo na voljo 
izvajalcu, če so potrebni za izvedbo 
gradnje. Za koncesije javnih dobrin, 
namenjene zagotavljanju javnih storitev, 
se oceni in izračuna višina mejne 
vrednosti glede na letno obdobje.

Or. it

Predlog spremembe 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri javnih koncesijah za gradnje se pri 
izračunu ocenjene vrednosti upoštevajo 
stroški gradnje ter celotna ocenjena 
vrednost blaga in storitev, ki jih javni 
organi naročniki ali naročniki dajo na voljo 
izvajalcu, če so potrebni za izvedbo 
gradnje.

5. Pri javnih koncesijah za gradnje se pri 
izračunu ocenjene vrednosti upoštevajo 
stroški gradnje ter celotna ocenjena 
vrednost blaga in storitev, ki jih javni 
organi naročniki ali naročniki dajo na voljo 
izvajalcu, če so potrebni za izvedbo 
gradnje. Za koncesije javnih dobrin, 
namenjene zagotavljanju javnih storitev, 
se oceni in izračuna višina mejne 
vrednosti glede na letno obdobje.

Or. it

Predlog spremembe 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za koncesije javnih dobrin, 
namenjene zagotavljanju storitev 
neposredno potrošnikom, se oceni višina 
mejne vrednosti glede na letno obdobje.

Or. it

Obrazložitev

Glede na posebnosti nekaterih koncesij (npr. tistih za turistično-rekreacijski sektor) je treba 
razpolagati z izračunom mejne vrednosti za uporabo direktive, pri tem pa je treba poudariti, 
da jo je treba oceniti na leto, ne pa na celotno trajanje koncesije.

Predlog spremembe 469
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če se lahko pri predlagani gradnji ali 
nakupu storitev podeli koncesija v več 
ločenih sklopih, se upošteva celotna 
ocenjena vrednost vseh teh sklopov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 470
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če se lahko pri predlagani gradnji ali 
nakupu storitev podeli koncesija v več 
ločenih sklopih, se upošteva celotna 
ocenjena vrednost vseh teh sklopov.

črtano
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Or. it

Predlog spremembe 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če se lahko pri predlagani gradnji ali 
nakupu storitev podeli koncesija v več 
ločenih sklopih, se upošteva celotna 
ocenjena vrednost vseh teh sklopov.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Poenostavitev pravil o podeljevanju koncesij.

Predlog spremembe 472
Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Javni organi naročniki se lahko 
odločijo o podelitvi koncesije prek ločenih 
sklopov, v tem primeru se upošteva 
ocenjena skupna vrednost vseh teh 
sklopov. Če je skupna vrednost teh 
sklopov enaka mejni vrednosti iz člena 5 
ali večja, se ta direktiva uporabi za 
podelitev vsakega posameznega sklopa.

Or. it


