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PREDLOG DIREKTIVE O KONCESIJSKIH POGODBAH COM(2011) 897 KONČ. 
2011/0437 (COD)

Za podeljevanje koncesijskih pogodb za gradnje zdaj veljajo le osnovne določbe Direktive 
2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev. 
Koncesije za storitve so zajete le s splošnimi načeli Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(gospodarske svoboščine, nediskriminacija, preglednost, enako obravnavanje, sorazmernost, 
vzajemno priznavanje). Ta predlog je povezan s spremembo zdaj veljavnih direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES o javnih naročilih. Na njegovi podlagi bo sprejet ločen pravni 
instrument, ki bo urejal podeljevanje koncesij za gradnje in storitve v klasičnem sektorju in 
sektorju javnih gospodarskih služb.

Namen tega dokumenta v okviru predhodne preučitve navedenega predloga je opredeliti 
dodano vrednost take pobude, določiti vrsto potrebnih pravil in opredeliti glavna vprašanja, na 
katera bo moral odgovoriti osnutek poročila. 

1. Kakšna dodana vrednost?

Poročevalec je prepričan, da ima taka pobuda dodano vrednost zaradi štirih razlogov:

– Pojasnitev obstoječega zakonodajnega okvira. Obsežna sodna praksa Sodišča 
Evropske unije (25 sodb od leta 2000) priča o obstoječi pravni nejasnosti. Natančneje je treba 
pojasniti več pojmov, čeprav so stališča med podjetji manj jasna kot med naročniki1

(koncesija, tveganje, razlikovanje med koncesijami za storitve in za gradnje, med koncesijami 
in drugimi oblikami pogodb – dovoljenja ali licence – ali med koncesijami in javnimi 
naročili). 

– Zagotovljanje pravne stabilnosti in varnosti. Razvoj sodne prakse, neobstoj enotne 
uporabe načel Pogodbe in pravna sestavljanka, ki obstaja v EU, ustvarjajo pravno negotovost, 
ki škodi različnim akterjem. Čeprav je Sodišče Evropske unije navedlo, da morajo naročniki 
upoštevati temeljna načela Pogodbe2, pa ni dovolj pojasnilo, kaj vključujejo ta načela. 

– Podpora delovanju javnih organov za razvoj in posodobitev gospodarske 
infrastrukture ter spodbujanje javnih storitev.

– Spodbujanje konkurence v EU in nastajanja novih evropskih akterjev (jamstvo 
preglednosti in pravičnosti postopkov, kaznovanje zlorabe neposrednih pogodb). 40 % 
podjetij, s katerimi so bila leta 2010 opravljena posvetovanja, je izjavilo, da se zavedajo 
obstoja takih pogodb3. Zaradi neobstoja jasnih pravil, ki bi vse kandidate obravnavala 
enakovredno, so lahko v slabšem položaju mala in srednja podjetja, katerih vloga je omejena 
na podizvajalstvo4. Odprtje konkurenci pa vseeno ne pomeni prisilne privatizacije javnih 
storitev.

                                               
1 SEC(2011) 1588 konč., 20.12.2011, Priloga I B.
2 Zadeva C-324/98, Telaustria, 2000.
3 SEC(2011) 1588 konč., 20.12.2011, Priloga I B, str. 68.
4 SEC(2011) 1588 konč., 20.12.2011, str. 17.
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Zastavlja se vprašanje razloga za obstoj ločene pobude o javnih naročilih. Upravičuje jo 
bistveno drugačna narava koncesije v primerjavi z javnim naročilom: prenos odgovornosti 
javnega organa na koncesionarja in obstoj gospodarskega tveganja, povezanega z izvajanjem 
gradenj/storitev. Koncesija ni oblika javnega naročila; torej je treba upoštevati njene 
posebnosti.

2. Kakšna pravila potrebujemo?

Poročevalec meni, da:

– je opredelitev koncesije bistvena zaradi številnih nacionalnih opredelitev 
(opredelitev področja uporabe);

– predpisi o koncesijah ne smejo biti kopija predpisov o javnih naročilih;

– morajo biti predpisi jasni in preprosti ter ne smejo ustvarjati pretirane birokracije;

– mora biti pravica javnih organov, da odločajo o načinu organiziranosti pri 
izvajanju svojih nalog javnih storitev, jasno priznana;

– je treba spoštovati pravico javnih organov in gospodarskih subjektov do pogajanj 
in sklepanja pogodb. Medtem ko morata biti prvim priznani določena prožnost in pravica do 
proste presoje pri izbiri, morajo biti drugih zagotovljena objektivna in pregledna merila glede 
na časovne in finančne omejitve, ki jih vključuje oddaja vloge;

– je treba zagotoviti upoštevanje pravic ponudnikov (pravica do pritožbe, zaupnost 
informacij itd.).

3. Glavna vprašanja

V oddelkih v nadaljevanju je predstavljen povzetek teme, sledijo pa mu glavna vprašanja, ki 
jih želi poročevalec podrobneje obravnavati.  

(a) Opredelitev koncesije

Opredelitev koncesije, ki se pogosto pojavlja v sodni praksi Sodišča Evropske unije (13 sodb 
od 25 od leta 2000), je bistvena. Razlikovanje med koncesijo in javnim naročilom ostaja na 
evropski ravni nejasno (opredelitev koncesije v primerjavi z opredelitvijo pogodbe o oddaji 
javnega naročila v Direktivi 2004/18/ES ).

→ Potreba po pojasnitvi opredelitve koncesije (raven/vrsta tveganja, ustreznost natančnejših 
meril, npr. odstotek prometa).

→ Razlikovanje med koncesijami za gradnje in koncesijami za storitve; opredelitev in 
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pravna ureditev, ki se uporablja za mešane koncesije. Ker večina koncesij za gradnje 
vključuje koncesije za storitve, je težko opredeliti, kakšen status ima ta vrsta pogodbe.

→ Pojasnitev razlikovanja med koncesijo in javnim naročilom (uporaba izrazov, povezanih 
z javnimi naročili, za koncesije, npr. „naročilo“ za „pogodbo“, „cena“ za „vrednost“ itd.).

(b) Področje uporabe in sektorske izključitve

Ta predlog se uporablja za pogodbe, katerih vrednost je enaka ali večja od 5 milijonov EUR 
(člen 5), poenostavljeni postopek pa se uporablja za koncesije za storitve v vrednosti od 
2,5 milijona do 5 milijonov EUR (člen 5(2)). Določene so izključitve (členi 8 do 15) in 
odstopanja (člen 17). 

Nekdanje neprednostne storitve

Odprava razlikovanja iz direktiv 2004/18/ES in 2004/17/ES med prednostnimi in 
neprednostnimi storitvami ustvarja določeno negotovost v zvezi s statusom storitev, ki so se 
do zdaj štele za neprednostne, ker so iz popolne uporabe Direktive izključene „samo tiste 
storitve z omejeno čezmejno razsežnostjo“ (uvodna izjava 21). 

→ Natančna opredelitev zadevnih storitev.

→ Ustreznost omejitve seznama storitev, ki so se do zdaj v Direktivi 2004/18/ES štele za 
neprednostne (Priloga II B).

→ Pojasnitev neuporabe določb, razen določb o objavi, za socialne in druge posebne 
storitve (člen 17).
Energija

Izključene so dejavnosti, povezane z upravljanjem omrežnih infrastruktur v okviru 
uveljavljanja izključne pravice s strani gospodarskega subjekta (člen 8(1)). Čeprav se ta 
izključitev zdi pragmatična (neobstoj konkurence, ker država podeli izključno pravico), pa ne 
vključuje dejavnosti preskrbe z energijo, za katere veljajo cene, ki jih regulira država po 
postopku izravnave cen. Ta temelji na načelih socialne in teritorialne solidarnosti (vsak 
državljan prejme energijo po isti ceni ne glede ne to, kje na nacionalnem ozemlju je). Javna 
skupnost ne more izbrati ponudnika. 

→ Upoštevanje izključitve dejavnosti oskrbe z energijo, za katere ceno regulira država.

Voda

V tem sektorju se pojavljajo številna nasprotja, ki vzbujajo bojazen o morebitni „prisilni“ 
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privatizaciji. 

→ Ne omejiti vprašanja tega sektorja le na ideološko razpravo za privatizacijo ali proti njej. 

→ Potreba po potrditvi pravice javnih organov, da odločajo o načinu organiziranosti svojih 
nalog javnih storitev.

Druge izključitve

Ta predlog je nejasen glede drugih sektorjev (npr. pristaniške storitve, javni prevoz).

→ Potreba po pojasnitvi zadevnih določb.

(c) Načelne izključitve: javno-javno sodelovanje in povezano podjetje

Vertikalno sodelovanje („in-house“)

Koncesije, ki jih javni organ naročnik ali naročnik podeli drugi pravni osebi, so izključene 
pod določenimi pogoji: tak javni organ naročnik ali naročnik obvladuje zadevno pravno osebo 
podobno kot svoje službe; zadevna pravna oseba najmanj 90 % svoje dejavnosti izvaja za 
javni organ naročnika ali naročnika; zavrnitev vsakršne udeležbe zasebnega sektorja 
(člen 15(1)). To vertikalno sodelovanje, ki ni predvideno v sedanjih direktivah 2004/17/ES in 
2004/18/ES, izhaja iz kodifikacije sodne prakse Sodišča Evropske unije (sodba Teckal1), 
pojem pa je bil nato razširjen na skupni nadzor, ki ga izvaja več naročnikov (sodba Coditel2) 
(člen 15(3) tega predloga).

Glavni očitki zajemajo neustreznost kodifikacije sodne prakse; samovoljnost izbire 90 % (v 
sodni praksi je omenjena le potreba, da zadevna pravna oseba „bistveni“ del svojih dejavnosti 
opravlja skupaj z naročnikom(-i), ki jo nadzira(-jo)); potreba po analizi vsakega primera 
posebej; dojemanje razvoja „in-house“ kot vira nelojalne konkurence med javnim in zasebnim 
sektorjem. 

Kritizirana je bila tudi zavrnitev vsakršne udeležbe zasebnega sektorja, ker je treba želeni cilj 
(poslovni/industrijski cilj ali naloga javne storitve) ocenjevati tako, da presega sam obstoj te 
udeležbe, ali ker je treba dovoliti manjšinsko udeležbo zasebnega sektorja.

→ Potreba po priznanju pravice javnih organov naročnikov ali naročnikov do 
samoorganizacije in po izključitvi „in-house“ s področja uporabe Direktive.

                                               
1 Zadeva C-107/98, 1999.
2 Zadeva C-324/07, 2008.



PE483.644v01-00 6/8 DT\893036SL.doc

SL

→ Razmislek o izbiri merila 90 % in načinih preverjanja upoštevanja tega praga.

→ Potreba po pojasnitvi pojma dejavnosti, ki jo pravna oseba izvaja za javne organe 
naročnike ali naročnike (število pogodb? promet?).

→ Enako vprašanje se postavlja v okviru skupnega nadzora več javnih organov naročnikov 
ali naročnikov nad pravno osebo v pogojih, ki veljajo za „in-house“ (člen 15(3)).

→ Razmislek o ustreznosti zavrnitve vsakršne udeležbe zasebnega sektorja.

Horizontalno sodelovanje

Ta predlog izključuje horizontalno sodelovanje med javnimi organi (člen 15(4)). Kodificira 
sodno prakso Sodišča Evropske unije (sodba Hambourg1), tako da za to izključitev določa več 
meril (izključitev vsakršne udeležbe zasebnega sektorja; lojalno sodelovanje med javnimi 
organi pri skupnem izvajanju nalog javnih storitev; javni interes kot edini predmet 
sporazuma). 

Vključena so tudi druga kumulativna merila, ki niso predvidena v sodni praksi, kot sta 
nezmožnost za javne organe naročnike ali naročnike, da na odprtem trgu ustvarijo več kot 
10 % prihodka iz dejavnosti, ki so pomembne za izvajanje sporazuma (člen 15(4)(c)), ali 
neobstoj vsakršnih finančnih nakazil med javnimi organi naročniki ali naročniki, razen 
nakazil, ki ustrezajo povračilu dejanskih stroškov gradenj, storitev ali blaga (člen 15(4)(d)). 

→ Potreba po analizi ustreznosti predlaganih meril, zlasti tistih, ki ne izhajajo iz sodne 
prakse.

→ Razmislek o pojmu skupnega izvajanja naloge (zamisel, da morajo naročniki nujno 
skupaj izvajati nalogo, čeprav se lahko zgodi, da eden od njih to nalogo opravlja za druge).

Povezana podjetja

Izključene so koncesije, ki jih naročnik podeli povezanemu podjetju (člen 11(3)). To se je 
včasih dojemalo kot neutemeljena razširitev „in-house“ v gospodarskih javnih službah z 
uporabo manj strogih meril (merilo 80 %).

→ Razmislek o podlagi te določbe in morebitnih posledicah za odprtje konkurenci.

→ Potreba po analizi učinka te določbe na mala in srednja podjetja.

                                               
1 Zadeva C-480/06, 2009.
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(d) Postopkovna jamstva

Objava in preglednost

Javni organi naročniki ali naročniki pošljejo Evropski komisiji po elektronski pošti obvestila o 
koncesiji (namera podelitve koncesije) in obvestila o podelitvi koncesije (rezultati postopka), 
ki temeljijo na standardnih obrazcih in ki jih pošljejo za objavo Uradu za publikacije EU pred 
njihovo objavo v svoji državi. Obveznost objave obvestila o podelitvi koncesije velja tudi za 
koncesije za storitve v vrednosti 2,5 milijona do 5 milijonov EUR (razen za socialne in druge 
posebne storitve).

→ Ustreznost takega postopka, ki se zdi po nepotrebnem zapleten in zahteven.

→ Ustreznost prepovedi objave na nacionalni ravni pred objavo na evropski ravni in 
možnost določitve hkratnega pošiljanja.

Načini podeljevanja pogodb 

Ta predlog vsebuje določbe, ki uokvirjajo načine podeljevanja koncesijskih pogodb.

→Razmislek o uporabi zaporedja pomembnosti in uteži za merila. Čeprav prvo (člen 39(3)) 
ponudnikom zagotavlja jasen in pregleden okvir za pripravo ponudb, pa druga (obvezna v 
primeru ekonomsko najugodnejše ponudbe) omejujejo pravico javnih organov do proste 
presoje in lahko privedejo do izbire neoptimalnega ponudnika (člen 39(3) in (5)).

→ Neomajna potrditev povezave med merili za podeljevanje pogodb in predmetom pogodbe 
(člen 39(2)) izključuje upoštevanje drugih meril, ki bi se lahko izkazala za ustrezna (npr. 
bližina, socialni in okoljski predpisi).

→ Omejitev meril za ekonomsko najugodnejšo ponudbo (člen 39(4)) se ne zdi ustrezna 
(ustrezna določba v predlogu revizije Direktive 2004/18/ES ne kaže te omejevalnosti, 
člen 66).

→ Dvoumnost določb o zaupnosti informacij, ki jih ponudniki posredujejo naročnikom. Zdi 
se, da so zaščitene le rešitve ali informacije, ki jih gospodarski subjekti izrecno zaupno 
sporočijo naročnikom (člena 24 in 35(5)(b)). 

(e) Načini izvajanja koncesijskih pogodb

Trajanje
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V predlogu direktive je trajanje koncesije opredeljeno na podlagi povrnitve naložb v izvajanje 
gradenj/storitev (člen 16). 

→ Potreba po pojasnitvi te opredelitve, ki upošteva le fazo izvajanja gradenj/storitev, ne pa 
faze priprave in začetnih naložb pred izvajanjem.

→ Prilagoditev opredelitve za vključitev že podeljenih koncesij, v katerih je delež naložbe 
manjši.

→ Razmislek o vključitvi drugih meril za koncesije za storitve (npr. učinkovitost).

Sprememba pogodb v času njihove veljavnosti

V tem predlogu se potreba po novem postopku podeljevanja koncesij opira na pojem 
„bistvene spremembe“ določb pogodbe med njeno veljavnostjo (člen 42).

→ Pojasnitev pojma „bistvene spremembe“.

→ Določitev konkretnih meril, ki bodo omogočila njeno opredelitev.

Zaključek

Poročevalec je kljub nasprotovanju, ki ga je vzbudil ta predlog, prepričan o njegovi dodani 
vrednosti, saj je odgovor na sedanjo pravno praznino na evropski ravni, ki jo je le delno 
zapolnila razvijajoča se sodna praksa Sodišča Evropske unije. 

Končne določbe bodo morale ustrezati ciljema poenostavitve in pravne varnosti na eni strani 
ter cilju upoštevanja pravice javnih organov do samoorganiziranja na drugi strani. Čeprav 
vprašanja, navedena v tem dokumentu, še zdaleč niso izčrpna, poročevalec želi, da se začne 
resničen razmislek, ki bo presegel zgolj ideološko razpravo za evropsko pobudo o koncesijah 
in proti njej.


