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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Kljub velikemu pomenu javnih naročil zakonodaja Unije ne določa jasne pravne ureditve za 
podeljevanje koncesijskih pogodb1. Pomanjkanje skupnih pravil je marsikdaj vzrok za 
gospodarsko neučinkovitost in škodi zainteresiranim stranem, vključno z javnimi organi 
naročniki in naročniki, gospodarskimi subjekti in uporabniki storitev2. Gospodarski subjekti 
delujejo pod neenakimi pogoji, zato pogosto pride do nekorektnih praks in celo korupcije3.

Predlog direktive ima torej dva poglavitna namena: povečati pravno varnost in izboljšati 
dostop evropskih podjetij do koncesijskih trgov. Direktiva v tem smislu pojasnjuje pravni 
okvir, ki se uporablja, ter uvaja pravila, ki omogočajo večjo preglednost in poštenost 
postopkov.  

2. Stališče pripravljavca mnenja

Uvodni premislek in prednostne naloge

Pripravljavec mnenja soglaša s cilji, ki si jih je s predlogom direktive postavila Komisija, in v 
nasprotju z nekaterimi stališči4 meni, da je na tem področju evropska zakonodaja potrebna, saj 
omogoča zbliževanje predpisov in enakost pri dostopu do koncesijskih trgov EU.

Pripravljavec mnenja poudarja potrebo po jasnih pravilih, zlasti pri naslednjih vprašanjih:

                                               
1 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 pa so urejene le 
na osnovi upoštevanja splošnih načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki se nanašajo na gospodarske 
svoboščine, nediskriminacijo, preglednost, enako obravnavanje, sorazmernost in vzajemno priznavanje.
2 Glede na oceno učinka, ki so jo opravili pri Komisiji, pravna negotovost vpliva tako na opredelitev pojma 
koncesija kot na pravno ureditev, ki se uporablja. Kljub odločitvi Sodišča, da je tveganje koncesionarja, 
povezano z izkoriščanjem gradnje ali storitve, bistvena značilnost koncesije, so nekateri temeljni elementi 
opredelitve, kot so stopnja in vrsta tveganja, še vedno neopredeljeni. Nejasni sta tudi vsebina in uporabnost 
obveznosti v zvezi s preglednostjo in nediskriminacijo, ki jih določa Pogodba. Celotno besedilo ocene učinka je 
na voljo na naslovu: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Glede 
negativnih gospodarskih učinkov, ki bi jih povzročilo zapiranje trgov, prim. Saussier, S. (2012): „An Economic 
Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts“. Študija, ki 
jo je naročil Parlament, je na voljo na naslednji povezavi:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
3 Prim. Soreide, Tina (2012): „Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts“. 
Študija, ki jo je naročil Parlament, je na voljo na naslednji povezavi: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 Nacionalni parlamenti lahko v skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti 
podajo obrazloženo mnenje, v katerem navedejo razloge, zaradi katerih menijo, da zadevni predlog ni skladen z 
načelom subsidiarnosti. Evropski parlament je doslej prejel tri obrazložena mnenja v zvezi z direktivo o 
podeljevanju koncesijskih pogodb, in sicer od avstrijskega Bundestaga, nemškega Bundesrata in Cortes 
Generales Kraljevine Španije.
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– natančnejša opredelitev koncesijskih pogodb s posebnim poudarkom na operativnem 
tveganju1;
– konkretna in primerna merila za uporabo v postopkih podeljevanja2;
– posebna pravila za primere spreminjanja koncesij med njihovim izvajanjem3; ter
– ustrezne določbe za povečanje preglednosti in pravičnosti postopkov.

Na podlagi tega pripravljavec mnenja meni, da se je treba izogniti vsakršni obliki pretirane 
regulacije, kar bi omogočilo učinkovito in enakomerno izvajanje predpisov. Zato si prizadeva 
doseči dva vzporedna cilja:

- poenostavitev predpisov, ki jih uvaja direktiva, s čimer bi omogočili njihovo lažje in 
bolj dosledno sprejemanje, ter

- zagotavljanje pravilnega ravnotežja med nujnostjo zagotavljanja enakosti dostopa in 
obravnavanja ter nujnostjo ohranjanja ustrezne ravni prožnosti pri naročnikih in javnih 
organih naročnikih4 (glej predloga sprememb 5 in 13).  

Predlogi sprememb 

Pripravljavec mnenja meni, da predlog uredbe ne ureja podeljevanja koncesijskih pogodb na 
ustrezen način, saj jih včasih podreja istim merilom, ki se uporabljajo pri javnih naročilih. 
Glede na drugačno naravo koncesijskih pogodb predlaga spremembo naslednjih določb: 

- ukinitev vmesnih pragov, določenih v členu 5, ki ne pomenijo dodane vrednosti in bi 
lahko brez potrebe otežili opredelitev področja uporabe direktive (glej predloga 
sprememb 17 in 30);

- poenostavitev metode izračuna, in sicer z odpravo razlikovanja med koncesijami za 
gradnje in storitve, ob upoštevanju dejstva, da so mnoge koncesije po naravi 
„mešane“, ter z uvedbo skupnega načela za izračun „ocenjene vrednosti“, ki odgovarja 
čistemu prihodku po davku, zbranem med celotnim trajanjem pogodbe (glej predloge 
sprememb 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 in 23);

- izrecna omejitev trajanja koncesij in določitev, da ta omejitev ne sme biti krajša od 
časovnega obdobja, ki ga koncesionar potrebuje za povrnitev vlaganj in za razumen 
dobiček (glej predloga sprememb 10 in 24);

                                               
1 Kar 13 od 25 sodb Sodišča v zvezi s podeljevanjem koncesijskih pogodb je povezanih s pojasnjevanjem pojma 
koncesija. 
2 Sodišče je v sodbi v zadevi Teleaustria (C-324/98) sicer potrdilo obveznost pristojnih organov, da v postopku 
podeljevanja koncesije upoštevajo načela iz Pogodbe, vendar vsebine teh regulativnih načel ni zadostno 
pojasnilo. 
3 Kot je razvidno iz ocene učinka Komisije (str. 13 v navedenem delu), so zahteve, ki se lahko uporabljajo pri 
spreminjanju pogodb, močan vir pravne negotovosti za gospodarske subjekte. 
4 Tveganje koncesionarja se razlikuje od tveganja pogodbenika, saj ni omejeno le na dobavo blaga ali 
opravljanje storitev ob upoštevanju določenih kvantitativnih in kvalitativnih meril, temveč zajema tudi dejansko 
donosnost gradnje in/ali storitve. Koncesionar mora zato glede storitve, ki jo ponudi subjektu, ki konec koncev 
ni organ, ki podeljuje koncesijo, temveč uporabnik, sprejeti kvalificirano podjetniško tveganje. Dejstvo, da je 
ravnanje uporabnikov le delno predvidljivo, ima za posledico posebno tržno tveganje, ki izhaja iz tristranskosti 
(koncesionar – naročnik – uporabnik) koncesijskega razmerja. (prim. Goisis: „Concessioni di costruzione e 
gestione di lavori e concessioni di servizi“, IUS Publicum, junij 2011, str. 2–9)..
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- prilagoditev meril za podelitev tipičnim značilnostim koncesijskih pogodb ob 
zagotavljanju določene stopnje prožnosti, ki pa naročniku ali javnemu organu 
naročniku ne sme omogočati brezpogojne možnosti izbire (glej predloge sprememb 
11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 in 48);

Da bi poenostavili predpise, ki jih uvaja pogodba, in preprečili razne oblike pretirane 
regulacije, pripravljavec mnenja predlaga odpravo vseh predpisov, ki veljajo za odvečne, ter, 
ko je to mogoče, združevanje več določb v en sam člen (glej predloge sprememb 26, 27, 28, 
41 in 43). Pripravljavec mnenja v ta namen predlaga, da postane izbira predpisov in 
zakonodaje, ki se uporablja na področju skupnih koncesij med javnimi organi naročniki ali 
naročniki iz različnih držav članic, obvezna, s čimer bi se izognili pravni negotovosti in 
nepotrebnim sodnim sporom (glej predloge sprememb 31, 32 in 33);

Pripravljavec mnenja na koncu ugotavlja, da bi direktiva lahko konkretno prispevala k 
uveljavljanju politik, usmerjenih v doseganje visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanje 
ustrezne socialne zaščite in visoke ravni izobrazbe, usposobljenosti in zdravja (glej predloga 
sprememb 1 in 3). Zato predlaga, da bi imel dajalec koncesije možnost, da med merila za 
podelitev vključi okoljska in socialna merila ter merila, povezana z inovacijami, če je 
primerno pa tudi z izvajanjem politike, usmerjene v spodbujanje trajnostne gospodarske rasti 
in večje socialne kohezije (glej predloge sprememb 4, 14 in 15).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 Protokola št. 26 k Pogodbi,
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Predlog spremembe 2

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 
notranjega trga.

(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. V tem okviru so 
koncesijske pogodbe pomemben 
instrument za dolgoročen strukturni 
razvoj infrastrukture in strateških storitev. 
Temu primerno omogočajo napredek 
glede konkurence na notranjem trgu in 
krepijo strokovno znanje v zasebnem 
sektorju, s čimer se dosega učinkovitost in 
ustvarjajo inovacije.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) 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 storitve1, 
medtem ko za podeljevanje koncesij za 
storitve s čezmejnim interesom veljajo 
načela Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU), zlasti načelo prostega 
pretoka blaga, svobode ustanavljanja in 
opravljanja storitev, ter načela, ki iz tega 
izhajajo, kot so enaka obravnava, 
nediskriminacija, vzajemno priznavanje, 
sorazmernost in preglednost. Vendar 
obstaja tveganje pravne negotovosti, ker si 
nacionalni zakonodajalci načela PDEU 
različno razlagajo in ker obstajajo velike 
razlike 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. 
_______________
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Spričo tega je namen te direktive 
doseči enotno uporabo načel Pogodbe v 
vseh državah članicah, da bi zagotovili 
pravno varnost, odpravili vztrajno 
izkrivljanje notranjega trga, povečali 
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učinkovitost javne porabe, omogočili 
enakopraven dostop in pravično udeležbo 
malih in srednjih podjetij pri dodeljevanju 
koncesijskih pogodb, tako na lokalni 
ravni kot na ravni Unije, ter podprli 
doseganje trajnostnih ciljev javne politike.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Poleg tega je namen te direktive 
podpreti izvajanje politik, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti socialni izključenosti in 
visoko stopnjo izobraževanja in 
usposabljanja ter varovanjem človekovega 
zdravja. Temu primerno ta direktiva 
prispeva k doseganju teh ciljev, tako da 
zagotavlja, da so socialna merila v zvezi z 
delovnimi pogoji, socialno zaščito in 
javnim zdravjem vključena v vse faze 
postopka oddaje javnih naročil.

Predlog spremembe 6

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 

(3) Ta direktiva bi morala zagotavljati
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 bi morali še naprej imeti možnost, 
da svobodno opredelijo značilnosti storitve, 
ki jih je treba zagotoviti, in da sami 
odločajo, ali, kako in v kolikšnem obsegu 
želijo samostojno izvajati javne funkcije, 
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dosežejo cilji javne politike. vključno z vsemi pogoji glede kakovosti ali 
cene, da se dosežejo cilji javne politike. 
Temu primerno ta direktiva ne bi smela 
vplivati na svobodo držav članic, da v 
skladu s členom 14 PDEU in protokolom 
št. 26, ki je priložen Pogodbi, opredelijo, 
kaj štejejo kot storitve splošnega 
gospodarskega pomena, kako naj bodo te 
storitve organizirane in financirane v 
skladu s pravili državne pomoči in katere 
posebne obveznosti naj zanje veljajo.

Predlog spremembe 7

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 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.

(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 pravna 
varnost. Te določbe o usklajevanju ne bi 
smele presegati tega, kar je potrebno za 
dosego navedenih ciljev in za zagotovitev 
določene stopnje prilagodljivosti. Temu 
primerno bi bilo treba državam članicam 
omogočiti, da te določbe po potrebi 
dopolnijo in nadalje razvijejo, zlasti da 
zagotovijo boljšo skladnost z navedenimi 
načeli.

Predlog spremembe 8

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 

(7) Težave pri razlaganju pojmov koncesija 
in javno naročilo povzročajo stalno pravno 
negotovost, zaradi njih so bile pri Sodišču 
Evropske unije na tem področju vložene 
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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.

številne sodbe. Glede na to, da 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, bi bilo treba opredelitev 
koncesije pojasniti in povezati s pojmom 
znatnega gospodarskega tveganja. 
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. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Glede znatnega operativnega 
tveganja je treba pojasniti, da bi morali 
nekatere ukrepe, ki jih v celoti plača javni 
organ naročnik ali naročnik, šteti za 
koncesije, če je povrnitev naložb in 
stroškov, ki jih je imel izvajalec pri 
izvajanju gradnje ali zagotavljanju 
storitve, odvisna od dejanskega 
povpraševanja po storitvah ali sredstvih 
oziroma njihovi razpoložljivosti. 
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Pri dodeljevanju koncesijske pogodbe 
je bistveni dejavnik ocenjena vrednost 
koncesije. Za preprečitev negotovosti med 
pogodbenimi strankami je treba določiti 
skupno načelo za izračun te vrednosti. V 
ta namen bi morala ocenjena vrednost 
koncesije temeljiti na dodatnem letnem 
prometu od začetka koncesijske pogodbe 
do njenega izteka.

Predlog spremembe 11

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 določijo 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.
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Predlog spremembe 12

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 vrednostjo, ki jih podelijo 
naročniki in javni organi naročniki, bi bilo
treba pred podelitvijo take koncesije 
obvezno objaviti obvestilo o koncesiji v 
Uradnem listu Evropske unije. Mejne 
vrednosti bi morale odražati jasen čezmejni 
interes koncesij za gospodarske subjekte iz 
drugih držav članic. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Koncesije z dolgim trajanjem bi 
verjetno povzročile zaprtje trga, kar bi 
oviralo prosti pretok storitev in svobodo 
ustanavljanja. Vendar je tako trajanje 
lahko upravičeno, če je treba 
koncesionarju omogočiti povrnitev 
naložb, ki jih je izvedel za opravljanje 
koncesije, vključno s predhodnimi stroški, 
pa tudi za pridobitev donosnosti vloženega 
kapitala, ki bi morala ustrezati 
donosnosti, pričakovani v običajnih tržnih 
razmerah. 

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 22
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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 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, kot so vse 
storitve splošnega gospodarskega pomena,
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.

Predlog spremembe 15

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 

(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 
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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.

tehnične, finančne in gospodarske 
sposobnosti subjektov, pri storitvah 
splošnega gospodarskega pomena pa tudi 
na upoštevanje okoljskih, socialnih in 
kohezijskih določb, ciljev visoke ravni 
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.

Predlog spremembe 16

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 bi se zagotovili preglednost in 
enaka obravnava, bi morala merila za 
podelitev koncesij vedno izpolnjevati 
nekatere splošne standarde. Te bi bilo treba 
vnaprej razkriti vsem morebitnim 
ponudnikom, povezana bi morala biti s 
predmetom koncesije, javnemu organu 
naročniku ali naročniku pa ne bi smela
zagotavljati neomejene svobodne izbire. 
Zagotoviti bi morala možnost učinkovite 
konkurence ter vključevati zahteve, ki 
omogočajo učinkovito preverjanje 
informacij, ki jih predložijo ponudniki. 
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Predlog spremembe 17

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 
posamezne ponudbe.

črtano

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Koncesije so ponavadi dolgoročni, 
zapleteni dogovori, pri katerih izvajalec 
prevzame odgovornosti in tveganja, ki jih 
imajo navadno javni organi naročniki ter so 
običajno v njihovi pristojnosti. Zato 
morajo biti javni organi naročniki ali 
naročniki prožni pri organizaciji postopka 
podeljevanja, vključno z možnostjo 
pogajanj o vsebini koncesije s kandidati. 
Vendar je zaradi zagotovitve enake 
obravnave in preglednosti med postopkom 
podeljevanja primerno določiti nekatere 
zahteve glede strukture procesa 
podeljevanja, vključno s pogajanji, 
razširjanjem informacij in razpoložljivostjo 
pisnih evidenc. Treba je tudi določiti, da ni 

(27) Koncesije so ponavadi dolgoročni, 
zapleteni dogovori, pri katerih izvajalec 
prevzame odgovornosti in tveganja, ki jih 
imajo navadno javni organi naročniki ter so 
običajno v njihovi pristojnosti. Zato bi 
morali biti javni organi naročniki ali 
naročniki prožni pri organizaciji postopka 
podeljevanja. To zajema prožnost pri 
uporabi meril za podelitev, da bi javnemu 
organu naročniku omogočili izvedbo 
splošne ekonomske in kvalitativne analize 
ponudbe, skupaj z možnostjo pogajanj o 
vsebini koncesije s kandidati. Vendar je 
zaradi zagotovitve enake obravnave in 
preglednosti med postopkom podeljevanja 
primerno določiti nekatere zahteve glede 
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dovoljeno odstopati od prvotnih pogojev 
obvestila o koncesiji, da se prepreči 
nepravično obravnavanje možnih 
kandidatov.

strukture procesa podeljevanja, vključno s 
pogajanji, razširjanjem informacij in 
razpoložljivostjo pisnih evidenc. Treba je 
tudi določiti, da ni dovoljeno odstopati od 
prvotnih pogojev obvestila o koncesiji, da 
se prepreči nepravično obravnavanje 
možnih kandidatov. 

Predlog spremembe 19

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 
Direktivo 96/71/ES Evropskega parlamenta 

(29) Javnim organom naročnikom in 
naročnikom bi bilo 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. Ta merila lahko vključujejo 
okoljska, socialna ali z inovacijami 
povezana merila, pa tudi elemente, ki se 
nanašajo na cilje javne politike, 
namenjene spodbujanju trajnostne 
gospodarske rasti in socialne kohezije. Da 
bi se pri podeljevanju koncesije bolje 
upoštevali socialni vidiki, lahko dobavitelji 
v merila za podeljevanje vključijo 
značilnosti delovnih pogojev. Navedene 
značilnosti se lahko nanašajo na varovanje 
zdravja osebja, vključenega v proizvodni 
postopek, njegove zaposlitvene in delovne 
pogoje, spoštovanje kolektivnih pogodb, ki 
zanj veljajo, 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 
podelitev, ki vključujejo navedene 
značilnosti, bi morala biti omejena na 
lastnosti, ki imajo neposredne posledice za 
osebje v delovnem okolju. Uporabljati bi se 
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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.

morala 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 
(MOD) in katerih podpisnica je Unija. 

Predlog spremembe 20

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) Koncesije se ne bi smele podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi, vključno s 
sodelovanjem v trgovini z ljudmi in pri 
izkoriščanju dela otrok, 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 bi moralo biti javnim 
organom naročnikom in naročnikom 
omogočeno, da izključijo kandidate ali 
ponudnike, če ti resno kršijo zakonodajo 
Unije ali nacionalno zakonodajo, da bi se 
tako zavaroval 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.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 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
za podeljevanje koncesijskih pogodb za 
gradnje ali storitve, katerih ocenjena 
vrednost ni manjša od mejnih vrednosti iz 
člena 5.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Načelo samostojnega upravljanja s strani 

javnih organov
V tej direktivi se v skladu z nacionalno 
zakonodajo in zakonodajo Unije upošteva 
načelo samostojnega upravljanja s strani 
javnih organov. Ti imajo pravico, da 
izberejo po njihovem mnenju 
najustreznejši način upravljanja za 
izvedbo gradnje in/ali storitev, za katere so 
odgovorni.
Ta direktiva ne vpliva na svobodo držav 
članic, da v skladu z zakonodajo Unije 
opredelijo, kaj štejejo kot storitve 
splošnega gospodarskega pomena, kako 
naj bodo te storitve organizirane in 
financirane v skladu s pravili državne 
pomoči in katere posebne obveznosti naj 
zanje veljajo.

Predlog spremembe 23
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „koncesije“ pomeni javne koncesije za 
gradnje, koncesije za gradnje ali koncesije 
za storitve.

(1) „koncesije“ pomenijo koncesije za 
gradnje ali koncesije za storitve.

Obrazložitev

Razlikovanje med javnimi koncesijami za gradnje in koncesijami za gradnje v praksi ni 
koristno. Predlog spremembe zaradi poenostavitve.

Predlog spremembe 24

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. 

(4) „koncesija za gradnje“ pomeni pisno 
odplačno pogodbo, po kateri eden 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 
to pravico s plačilom.

Predlog spremembe 25

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, po kateri eden ali več 
javnih organov naročnikov ali naročnikov
opravljanje storitev zaupa enemu ali več 
gospodarskim subjektom, pri čemer ima 
nasprotna stranka zgolj pravico do uporabe 
storitve, ki je predmet koncesije, oziroma 
to pravico s plačilom;



PE494.668v03-00 20/40 AD\921028SL.doc

SL

Predlog spremembe 26

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;

črtano

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. 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.

2. Pravica do uporabe gradenj ali storitev iz 
točk 2, 4 in 7 prvega odstavka vključuje 
pravico do prenosa znatnega dela 
gospodarskega 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 naročila.

To ekonomsko tveganje lahko vključuje: Gospodarsko tveganje je:
a) tveganje, povezano z uporabo gradnje 
ali povpraševanjem po zagotavljanju 
storitve; ali

(a) tveganje v zvezi z dejanskim
povpraševanjem po gradnjah ali storitvah, 
ki so predmet naročila; ali

(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.
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Predlog spremembe 28

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

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 Člen 6
Metode za izračun ocenjene vrednosti 

koncesij
Metode za izračun ocenjene vrednosti 

koncesij
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. Ta ocena mora biti 
veljavna ob objavi obvestila o koncesiji 
oziroma, če tako obvestilo ni predvideno, 
ko javni organ naročnik ali naročnik 
začne postopek za podeljevanje koncesije. 
Če se zaradi pogajanj med postopkom 
podeljevanja spremeni vrednost, se 
veljavna ocena navede ob podpisu 
pogodbe.

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

2. Ocenjena vrednost koncesije se izračuna 
kot vrednost celotne gradnje in/ali storitev, 
ki so del enega samega projekta koncesije, 
vključno s študijami. Da gre za en sam 
projekt, se lahko dokaže zlasti z obstojem 
enega splošnega predhodnega 
načrtovanja in pojmovanja javnega organa 
naročnika ali naročnika, ali dejstvom, da 
imajo različni deli projekta enak 
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enak gospodarski in tehnični namen ali so 
drugače medsebojno logično povezani.

gospodarski in tehnični namen ali da so 
drugače medsebojno logično povezani.

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

3. Ocena vrednosti koncesije ne sme biti 
izvedena 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.

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.

4. Vrednost koncesije se izračuna v skladu 
z objektivno metodologijo, ki je določena v 
obvestilu o koncesiji.

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.
6. Če se lahko pri predlagani gradnji ali 
nakupu storitev podeli koncesija v več 
ločenih sklopih, se upošteva celotna 
ocenjena vrednost vseh teh sklopov.
7. Če je skupna vrednost sklopov enaka 
mejni vrednosti iz člena 5 ali večja, se ta 
direktiva uporabi za oddajo vsakega 
posameznega sklopa.
8. Javni organi naročniki ali naročniki 
lahko koncesije podelijo za posamezne 
sklope brez uporabe določb iz te direktive, 
če je ocenjena vrednost zadevnega sklopa 
brez DDV nižja od 80 000 EUR za blago 
ali storitve oziroma enega milijona EUR 
za gradnje. Vendar celotna vrednost tako 
oddanih sklopov brez uporabe te direktive 
ne presega 20% celotne vrednosti vseh 
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sklopov, na katere sta bila razdeljena 
predlagana gradnja ali predlagani nakup 
storitev.
9. Vrednost koncesij za storitve je 
ocenjena skupna vrednost storitev, ki jih 
zagotavlja koncesionar med celotnim 
trajanjem koncesije, izračunana v skladu 
z objektivno metodologijo, ki je določena v 
obvestilu ali dokumentih o koncesiji.
Podlaga za izračun ocenjene vrednosti 
koncesije je po potrebi naslednja:
(a) za zavarovalniške storitve: višina 
premije in druge oblike plačil;
(b) za bančne in druge finančne storitve:  
honorarji, provizije, obresti in druge 
oblike plačil;
(c) za storitve načrtovanja: honorarji, 
plačljive provizije in druge oblike plačil.
10. Vrednost koncesij obsega tako 
ocenjene prihodke tretjih oseb kot tudi 
zneske, ki jih plača javni organ naročnik 
ali naročnik.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 %
svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika ali naročnika, ki jo obvladuje, ali 
za druge pravne osebe, ki jih obvladuje ta 
javni organ naročnik ali naročnik;

(b) zadevna pravna oseba vse svoje 
dejavnosti izvaja za javni organ naročnika 
ali naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik ali naročnik;

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se uporablja tudi, če odvisni 
subjekt, ki je javni organ naročnik ali 
naročnik iz pododstavka 1 odstavka 1 
člena 4, podeli koncesijo svojemu 
obvladujočemu podjetju ali drugi pravni 
osebi, ki jo obvladuje isti javni organ 
naročnik, če v pravni osebi, ki se ji podeli 
koncesija, zasebni sektor ni udeležen.

črtano

Obrazložitev

Izvzetje obrnjenega notranjega izvajanja, ki ga predlaga Komisija, presega okvire razsodbe v 
primeru Teckal in pretirano omejuje konkurenco.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj 90 % dejavnosti navedene pravne 
osebe se izvaja za javne organe naročnike 
ali naročnike iz pododstavka 1 odstavka 1 
člena 4, ki izvajajo nadzor, ali druge 
pravne osebe, ki jih nadzoruje isti javni 
organ naročnik ali naročnik;

(b) vse dejavnosti navedene pravne osebe 
se izvajajo za javne organe naročnike ali 
naročnike iz pododstavka 1 odstavka 1 
člena 4, ki izvajajo nadzor, ali druge 
pravne osebe, ki jih nadzoruje isti javni 
organ naročnik ali naročnik;

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sporazum vzpostavlja lojalno 
sodelovanje med udeleženimi javnimi 
organi naročniki ali naročniki pri skupnem 
izvajanju nalog javnih storitev, ki 
vključuje vzajemne pravice in obveznosti;

(a) sporazum vzpostavlja lojalno 
sodelovanje med udeleženimi javnimi 
organi naročniki ali naročniki, ki delujejo v 
vlogi pristojnih organov, da bi skupaj 
zagotovili organizacijo enakih nalog 
javnih storitev;
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Obrazložitev

Pojasnilo horizontalnega sodelovanja.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sporazum se ureja samo ob upoštevanju 
vidikov javnega interesa;

(b) sporazum se ureja samo ob upoštevanju 
vidikov javnega interesa in ni tržno 
usmerjen;

Obrazložitev

Pojasnilo horizontalnega sodelovanja.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) udeleženi javni organi naročniki ali 
naročniki na odprtem trgu ne ustvarijo več 
kot 10 % prihodka iz dejavnosti, ki so 
pomembne za izvajanje sporazuma;

(c) udeleženi javni organi naročniki ali 
naročniki ne delujejo na odprtem trgu;

Obrazložitev

V skladu s predhodnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odsotnost zasebne udeležbe iz odstavkov 
od 1 do 4 se preveri ob podelitvi koncesije 
ali sklenitvi sporazuma.

Odsotnost zasebne udeležbe in vsi ostali 
pogoji iz odstavkov od 1 do 4 se preverijo 
ob podelitvi koncesije ali sklenitvi 



PE494.668v03-00 26/40 AD\921028SL.doc

SL

sporazuma.

Obrazložitev

Na stopnji dodelitve bi bilo treba preveriti vse pogoje iz odstavkov od 1 do 4, ne samo 
zasebne udeležbe.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izjeme iz tega člena se prenehajo 
uporabljati takoj, ko se vključi oseba 
zasebnega sektorja, kar povzroči, da je 
treba koncesije odpreti konkurenci z 
rednimi postopki podeljevanja koncesij.

Izjeme iz tega člena se prenehajo 
uporabljati takoj, ko ni več izpolnjen kateri 
od kumulativnih pogojev iz tega odstavka, 
kar povzroči, da je treba koncesije odpreti 
konkurenci z rednimi postopki 
podeljevanja koncesij.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje koncesije se omeji na rok, ki je 
ocenjen kot potreben za koncesionarja, da 
bi se mu povrnile naložbe v izvajanje 
gradenj ali storitev, skupaj s primerno 
donosnostjo vloženega kapitala.

Za koncesije, ki trajajo več kot pet let, 
najdaljše trajanje koncesije ne presega 
časa, ki je ocenjen kot potreben za 
koncesionarja, da bi se mu povrnile 
naložbe v izvajanje gradenj ali storitev, 
vključno s predhodnimi stroški, skupaj s 
primerno donosnostjo vloženega kapitala, 
ki ustreza donosnosti, pričakovani v 
običajnih tržnih razmerah.
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Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupine gospodarskih subjektov lahko 
oddajo ponudbe ali se prijavijo kot 
kandidati.

3. Skupine gospodarskih subjektov lahko 
oddajo ponudbe ali se prijavijo kot 
kandidati. Skupine gospodarskih 
subjektov, predvsem majhna in srednja 
podjetja, lahko oblikujejo konzorcij 
podjetij.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki in naročniki, ki 
nameravajo podeliti koncesijo, sporočijo 
svojo namero z obvestilom o koncesiji.

1. Javni organi naročniki in naročniki, ki
nameravajo podeliti koncesijo, sporočijo 
svojo namero z obvestilom o koncesiji v 
skladu s členom 28.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Te standardne obrazce določi Komisija. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 48.

črtano
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če gradnje ali storitve zaradi odsotnosti 
konkurence iz tehničnih razlogov, zaščite 
patentov, avtorskih pravic in drugih 
pravic intelektualne lastnine ali varovanja 
drugih izključnih pravic lahko izvede
samo določen gospodarski subjekt in če ni 
nobene razumne alternative ali zamenjave 
ter odsotnost konkurence ni rezultat 
umetnega ožanja meril za podelitev 
koncesije;

(b) če gradnje ali storitve lahko zagotovi
samo neki gospodarski subjekt iz katerega 
od naslednjih razlogov:

(i) cilj koncesije je ustvariti ali pridobiti 
edinstveno umetniško delo ali umetniško 
uprizoritev;
(ii) konkurence iz tehničnih razlogov ni; 
(iii) varstvo patentov, avtorskih pravic ali 
drugih pravic intelektualne lastnine ali 
varstvo drugih izključnih pravic.
Izjemi iz točk (ii) in (iii) se uporabljata 
samo, če ni ustrezne alternative ali 
nadomestila in če odsotnost konkurence 
ni posledica umetnega omejevanja 
parametrov podeljevanja koncesij;

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za namene točke (a) prvega 
pododstavka se ponudba obravnava kot 
neustrezna, če: 

6. Za namene točke (a) odstavka 5 se 
ponudba obravnava kot neustrezna, če:
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Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznost iz odstavka 1 se uporablja 
tudi za koncesije storitev, katerih 
ocenjena vrednost, ki se izračuna v skladu 
z metodo iz člena 6(5), je enaka ali višja 
od 2 500 000 EUR, z edino izjemo 
socialnih storitev in drugih posebnih 
storitev, kakor je navedeno v členu 17.

črtano 

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki ali naročniki lahko 
pri določitvi nacionalne zakonodaje, ki se 
uporablja, v skladu s točko (a) izberejo 
nacionalne predpise katere koli države 
članice, v kateri ima sedež najmanj eden od 
udeleženih javnih organov.

Javni organi naročniki ali naročniki pri 
določitvi nacionalne zakonodaje, ki se 
uporablja, v skladu s točko (a) izberejo 
nacionalne predpise katere koli države 
članice, v kateri ima sedež najmanj eden od 
udeleženih javnih organov.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ni dogovora o določitvi predpisov za 
koncesijo, ki se uporabljajo, se 
nacionalna zakonodaja, ki ureja 
podeljevanje koncesije, določi glede na 
naslednja pravila:

črtano

(a) kadar postopek v imenu drugih vodi 
ali upravlja eden od sodelujočih javnih 
organov naročnikov ali sodelujočih 
naročnikov, se uporabljajo nacionalne 
določbe države članice tega javnega 
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organa naročnika ali naročnika;
(b) če postopka ne izvaja ali vodi en 
udeleženi javni organ naročnik ali 
udeleženi naročnik v imenu drugih in
(i) se nanaša na koncesijo za javne 
gradnje ali gradnje, javni organi 
naročniki ali naročniki uporabljajo 
nacionalne določbe države članice, v 
kateri je večina gradenj;
(ii) se nanaša na koncesijo za storitve, 
javni organi naročniki ali naročniki 
uporabljajo nacionalne določbe države 
članice, v kateri se izvaja večji del storitev;
(c) če ni mogoče določiti nacionalne 
zakonodaje, ki se uporablja, v skladu s 
točko (a) ali (b), javni organi naročniki ali 
naročniki uporabljajo nacionalne določbe 
države članice javnega organa naročnika, 
ki nosi največji delež stroškov.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če ni dogovora o določitvi zakonodaje v 
zvezi s podeljevanjem koncesij, ki se 
uporablja, v skladu z odstavkom 3, se 
nacionalna zakonodaja, ki ureja postopke 
podeljevanja koncesij, ki jih izvajajo 
skupne pravne osebe, ki jih ustanovi več 
javnih organov naročnikov ali naročnikov 
iz različnih držav članic, določi v skladu z 
naslednjimi pravili:

črtano

(a) če postopek vodi ali upravlja pristojni 
organ skupnega pravnega organa, se 
uporabljajo nacionalne določbe države 
članice, v kateri je registriran sedež 
pravnega organa;
(b) če postopek izvaja ali vodi član 
pravnega organa v imenu navedenega 
pravnega organa, se uporabljajo pravila iz 
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točk (a) in (b) odstavka 4;
(c) če ni mogoče v skladu s točko (a) ali 
(b) odstavka 4 določiti nacionalne 
zakonodaje, ki se uporablja, javni organi 
naročniki ali naročniki uporabljajo 
nacionalne določbe države članice, v 
kateri ima pravna oseba registriran sedež.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 5 – točka -a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v dokumentih v zvezi s koncesijo 
navedejo, o katerih delih bi lahko 
potekala pogajanja in kateri deli 
opredeljujejo minimalne zahteve, kot je 
navedeno v odstavku 1;

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organ naročniki v obvestilu o 
koncesiji določijo pogoje za sodelovanje v 
zvezi s:

1. Javni organ naročniki v obvestilu o 
koncesiji določijo pogoje za sodelovanje v 
zvezi s:

(a) primernostjo za opravljanje poklicne 
dejavnosti;

(a) primernostjo za opravljanje poklicne 
dejavnosti;

(b) ekonomskim in finančnim položajem; (b) ekonomskim in finančnim položajem;

(c) tehnično in poklicno sposobnostjo. (c) tehnično in poklicno sposobnostjo.

Javni organ naročniki omejijo katere koli 
pogoje za sodelovanje na tiste, s katerimi 
je mogoče ustrezno zagotoviti, da ima 
kandidat ali ponudnik pravne in finančne 
zmogljivosti ter poslovne in tehnične 
sposobnosti za izvedbo koncesije, ki se 
podeljuje. Vse zahteve morajo biti 
povezane in strogo sorazmerne s 
predmetom koncesije ob upoštevanju 

Vse zahteve morajo biti povezane in strogo 
sorazmerne s potrebo po zagotovitvi, da bo 
koncesionar lahko uresničil koncesijo, pri 
čemer se upoštevata predmet naročila in 
namen zagotovitve resnične konkurence.
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potrebe po zagotovitvi resnične 
konkurence.

Javni organi naročniki in naročniki v 
obvestilu o koncesiji navedejo tudi 
sklicevanje ali sklicevanja, ki jih je treba 
predložiti kot dokazilo o zmogljivostih 
gospodarskega subjekta. Zahteve za ta 
sklicevanja morajo biti nediskriminatorne 
in sorazmerne s predmetom koncesije.

Javni organi naročniki in naročniki v 
obvestilu o koncesiji navedejo tudi 
sklicevanje ali sklicevanja, ki jih je treba 
predložiti kot dokazilo o zmogljivostih 
gospodarskega subjekta. Zahteve za ta 
sklicevanja morajo biti nediskriminatorne 
in sorazmerne s predmetom koncesije.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 4 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo pravila proti 
favoriziranju, korupciji in preprečevanju 
navzkrižja interesov, katerih cilj je 
zagotoviti preglednost postopka 
podeljevanja koncesije in enako obravnavo 
vseh ponudnikov.

4. Države članice sprejmejo ustrezna 
pravila za preprečevanje, ugotavljanje in 
takojšnjo odpravo favoriziranja, korupcije
in navzkrižja interesov, katerih cilj je 
zagotoviti preglednost postopka 
podeljevanja koncesije in enako obravnavo 
vseh ponudnikov.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 36 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Razlogi za izključitev kandidatov
(Ta novi člen bo vseboval člen 36 od (5) do 
vključno (9).)



AD\921028SL.doc 33/40 PE494.668v03-00

SL

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 5 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pranje denarja, kot je opredeljeno v 
členu 1 Direktive Sveta 91/308/EGS.

(e) pranje denarja in financiranje 
terorizma, kot je opredeljeno v členu 1 
Direktive Sveta 2005/60/ES.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 5 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) sodelovanje v trgovini z ljudmi in pri 
izkoriščanju dela otrok, ki ju obravnava 
Direktiva 2011/36/EU Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti njenih žrtev.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsak kandidat ali ponudnik, ki je v enem 
od položajev iz odstavkov 5 do 7, lahko 
javnemu organu naročniku ali naročniku 
predloži dokaze o svoji zanesljivosti kljub 
obstoju ustreznega razloga za izključitev.

8. Vsak kandidat ali ponudnik, ki je v enem 
od položajev iz odstavkov od 1 do 3, lahko 
javnemu organu naročniku ali naročniku 
kljub obstoju ustreznega razloga za 
izključitev predloži dokaze o svoji 
zanesljivosti ali, če je to ustrezno, o 
zanesljivosti svojega podizvajalca.
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Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 37 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določitev časovnih rokov Roki za predložitev vlog za koncesijo

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki ali naročniki 
morajo pri določanju rokov za predložitev 
vlog za koncesijo in ponudb upoštevati 
zlasti zapletenost koncesije in čas, potreben 
za pripravo ponudb, brez poseganja v 
minimalne roke iz člena 37.

1. Javni organi naročniki ali naročniki 
morajo pri določanju rokov za predložitev 
vlog za koncesijo in ponudb upoštevati 
zlasti zapletenost koncesije in čas, potreben 
za pripravo ponudb, brez poseganja v 
minimalne roke iz odstavkov 3 in 4.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 38 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38
Roki za predložitev vlog za koncesijo

1. Kadar javni organi naročniki in 
naročniki uporabijo možnost koncesije, rok 
za predložitev vlog za koncesijo ni krajši 
od 52 dni od datuma, ko je bilo odposlano 
obvestilo o koncesiji.

3. Kadar javni organi naročniki in 
naročniki uporabijo možnost koncesije, rok 
za predložitev vlog za koncesijo ni krajši 
od 52 dni od datuma, ko je bilo odposlano 
obvestilo o koncesiji.

2. Rok za sprejemanje ponudb se lahko 
skrajša za pet dni, če javni organ naročnik 
sprejme, da se ponudbe lahko oddajo z 
elektronskimi sredstvi v skladu s 
členom 25.

4. Rok za sprejemanje ponudb se lahko 
skrajša za pet dni, če javni organ naročnik 
sprejme, da se ponudbe lahko oddajo z 
elektronskimi sredstvi v skladu s 
členom 25.

(Če bo predlog spremembe sprejet, bosta odstavka člena 38 postala člen 37(3) in (4).)
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Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Koncesije se podelijo na podlagi 
objektivnih meril, ki zagotovijo skladnost z 
načeli preglednosti, nediskriminacije in 
enake obravnave ter jamčijo za ocenjevanje 
ponudb v razmerah učinkovite 
konkurence, ki javnemu organi naročniku 
ali naročniku omogočajo ugotovitev 
splošne gospodarske koristi.

1. Koncesije se podelijo na podlagi 
objektivnih meril, ki zagotovijo skladnost z 
načeli preglednosti, nediskriminacije in 
enake obravnave ter jamčijo za ocenjevanje 
ponudb, ki omogočajo ugotovitev splošne 
gospodarske, okoljske in družbene koristi
ter koristi za kohezijo.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Merila za podelitev javnemu organu 
naročniku ali naročniku ne dajejo 
neomejene svobode izbire in se med 
pogajanji ne smejo poljubno ali 
diskriminatorno spreminjati. O vseh 
spremembah je treba nemudoma obvestiti 
zadevne kandidate in ponudnike.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Merila za podelitev so povezana s 
predmetom koncesije in javnemu organu 
naročniku ali naročniku ne dajejo 
neomejene svobode izbire.

2. Merila za podelitev so povezana s 
predmetom koncesije in lahko vključujejo 
okoljske, socialne ali z inovacijami 
povezane vidike, po potrebi pa tudi razloge 
javne politike za spodbujanje trajnostne 
gospodarske rasti in socialne kohezije.



PE494.668v03-00 36/40 AD\921028SL.doc

SL

Ta merila morajo zagotoviti učinkovito 
konkurenco ter jih morajo dopolnjevati 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki. Javni organi naročniki in 
naročniki na podlagi informacij in 
dokazil, ki jih predložijo ponudniki, 
učinkovito preverijo, ali ponudbe 
izpolnjujejo merila za podelitev koncesije.

Ta merila morajo zagotoviti učinkovito 
konkurenco ter jih morajo dopolnjevati 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki. 

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko določijo, da javni 
organi naročniki in naročniki podelitev 
koncesij utemeljijo na merilu ekonomsko 
najugodnejše ponudbe v skladu z 
odstavkom 2. Navedena merila poleg cene 
ali stroškov vključujejo katero koli 
naslednje merilo:

črtano

(a) kakovost, vključno s tehničnimi 
prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi 
lastnostmi, dostopnostjo, oblikovanjem, 
namenjenim vsem uporabnikom, 
okoljskimi značilnostmi in inovativnostjo;
(b) za koncesije za storitve in koncesije, ki 
vključujejo načrtovanje gradenj, se lahko 
upoštevajo organizacija, usposobljenost in 
izkušenost osebja, dodeljenega za 
izvajanje zadevne koncesije, pri čemer se 
lahko po podelitvi koncesije tako osebje 
zamenja le ob privolitvi javnega organa 
naročnika, ki mora preveriti, ali 
zamenjano osebje zagotavlja enakovredno 
organizacijo in kakovost;
(c) poprodajne storitve in tehnična pomoč, 
datum dobave ter rok za dobavo ali 
dokončanje del;
(d) poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanje zahtevanih gradenj, blaga 
ali storitev oziroma katere koli faze v 
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njihovem življenjskem ciklu, kot je 
navedeno v točki (14) odstavka 1 člena 2, 
če navedena merila zadevajo dejavnike, ki 
so neposredno povezani s temi postopki in 
so značilni za poseben postopek 
proizvodnje ali zagotavljanja zahtevanih 
gradenj, blaga ali storitev.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primeru, navedenem v odstavku 4, 
javni organi naročniki ali naročniki v 
obvestilu o koncesiji, v povabilu k oddaji 
ponudbe ali v dokumentih glede koncesije 
navedejo relativno utež vsakega merila, 
izbranega za določitev ekonomsko 
najugodnejše ponudbe.

črtano

Navedene uteži se lahko izrazijo z 
določitvijo razpona s primernim največjim 
obsegom.
Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi 
objektivnih razlogov, javni organ 
naročnik ali naročnik navede merila v 
padajočem vrstnem redu po pomembnosti.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 40 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40 črtano
Stroški življenjskega cikla

1. Vrednotenje stroškov v življenjskem 
ciklu v ustreznem obsegu zajema vse 
naslednje stroške v življenjskem ciklu 
izdelka, storitve ali gradnje, kot je 
opredeljeno v točki (14) odstavka 1 
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člena 2:
(a) notranje stroške, vključno s stroški, 
povezanimi z nabavo (kot so proizvodni 
stroški), uporabo (kot so stroški porabe 
energije in stroški vzdrževanja) ter 
koncem življenjske dobe (kot so stroški 
zbiranja in recikliranja); 
(b) zunanje okoljske stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom, če je 
mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost, ki lahko vključujejo 
stroške izpustov toplogrednih plinov in 
drugih onesnaževal ter druge stroške 
blažitve podnebnih sprememb.
2. Če javni organi naročniki stroške 
ocenijo na podlagi vrednotenja stroškov v 
življenjskem ciklu, v dokumentaciji o 
podelitvi koncesije navedejo uporabljeno 
metodologijo za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu. Uporabljena 
metodologija mora izpolnjevati vse 
naslednje pogoje:
(a) oblikovana je bila na podlagi 
znanstvenih informacij ali temelji na 
drugih objektivno preverljivih in 
nediskriminacijskih merilih;
(b) oblikovana je bila za ponavljajočo se 
ali neprekinjeno uporabo;
(c) na voljo je vsem zainteresiranim 
stranem.
Javni organi naročniki in naročniki 
gospodarskim subjektom dovolijo uporabo 
druge metodologije za ugotavljanje 
stroškov v življenjskem ciklu njihove 
ponudbe, če dokažejo, da je ta 
metodologija skladna z zahtevami iz 
točk a, b in c ter je enakovredna 
metodologiji, ki jo navede javni organ 
naročnik ali naročnik.
3. Kadar je kot del zakonodajnega akta 
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se ta 
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uporablja, če je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu vključeno v merila za 
podelitev koncesije iz člena 39(4).
Seznam takih zakonodajnih in izvedbenih 
aktov je določen v Prilogi II. Komisija je v 
skladu s členom 46 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s 
posodabljanjem tega seznama, če se na 
podlagi sprejetja nove zakonodaje, njene 
razveljavitve ali spremembe izkaže, da so 
take spremembe potrebne.
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