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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament se je že v svoji resoluciji z dne 18. maja 2010 o novostih na področju 
javnih naročil izrekel proti možnosti evropskega zakonskega akta o koncesijskih pogodbah za 
storitve.

Tudi pripravljavka mnenja meni, da ni potrebe po zakonskem aktu za dodeljevanje tovrstnih 
pogodb na evropski ravni. To bi namreč utegnilo negativno vplivati na izvajanje storitev 
splošnega gospodarskega pomena ter na zagotavljanje in razvoj socialne varnosti.

Pripravljavka mnenja priporoča, da bi predlog direktive zavrnili.

Splošne ugotovitve

Glavni namen predloga je doseči višjo raven pravne varnosti. Koncesije za storitve so 
zaenkrat izvzete iz področja uporabe zakonodaje o javnih naročilih v skladu s členom 17 
Direktive 2004/18/ES (direktiva o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil) in 
členom 18 Direktive 2004/17/ES (direktiva za posebne sektorje). Podeljevanje koncesijskih 
pogodb je pravno varno ustrezno urejeno z veljavnim primarnim pravom EU, zlasti z načeli 
enakega obravnavanja, nediskriminacije in preglednosti, pa tudi s pravno prakso Evropskega 
sodišča. Dovolj pravno urejeno je tudi podeljevanje koncesij za javne gradnje (Direktiva 
2004/18/ES).

Komisija meni, da z vidika pravne varnosti obstajajo vrzeli, vendar pripravljavka mnenja 
ugotavlja, da ni tako: direktiva torej ne bi prinesla več pravne varnosti. 
Poleg tega želi pograjati nejasno in preširoko področje uporabe (členi 1, 2, 5) ter preozko 
zasnovane izjeme (člen 8). Prepričana je tudi, da bi bilo treba iz splošnega področja uporabe 
izvzeti socialno varnost, kulturo, izobraževanje, javno infrastrukturo in druge službe lokalnih 
organov. 

Zagotavljanje javnih storitev splošnega pomena, ne pa odpiranje trga

Čeprav je v členu 14 PDEU in v protokolu o storitvah splošnega pomena poudarjen širok 
manevrski prostor javnih organov za zagotavljanje, naročanje in financiranje teh storitev, v 
predlogu direktive nikjer ni upoštevan njihov večji pomen v evropskem primarnem pravu. 
Ravno narobe – poudarja se odpiranje sektorja javnih naročil konkurenci (uvodne izjave 1, 2, 
4), manevrski prostor za javne organe naročnike pa se zožuje, saj ne morejo prosto 
opredeljevati dodelitvenih meril (člen 39(2)). Poleg tega pri dodeljevanju ni predvideno 
spoštovanje nacionalnih kolektivnih pogodb (člen 39, uvodni izjavi 29 in 32). 

Pripravljavka mnenja ni zadovoljna, da v predlogu ni upoštevan temeljni cilj javnih storitev, 
to je državljanom zagotoviti splošen, nediskriminativen, širok in cenovno ugoden dostop do 
storitev splošnega pomena. Komisija si bolj prizadeva za vzpostavitev novih tržnih sektorjev, 
kot pa za varstvo teh storitev. Zato se je bati, da bodo postali javno-javno sodelovanje in 
notranji posli brez postopka za oddajo naročil izjema. V predlogu sta navedena tudi cilja 
boljšega dostopa podjetij do trga in spodbujanje javno-zasebnih partnerstev (uvodna izjava 
17). Pripravljavka mnenja graja predvsem slednje – po njenem mnenju namreč zasebni sektor 
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ne izvaja storitev nič učinkoviteje, pregledneje ali cenovno ugodneje od javnega. Poleg tega 
niso upoštevani zunanji učinki, na primer na delavce.

Prometni sektor

Predlagana direktiva naj bi veljala za dejavnosti, povezane z zagotavljanjem storitev javnosti 
na področju železniškega prometa, avtomatiziranih sistemov, tramvajev, trolejbusov, 
avtobusov ali žičnic in poštnih storitev razen storitev zračnega prometa, in sicer na podlagi 
pridobitve operativne licence v smislu Uredbe (ES) št. 1008/2008 in kot javne storitve 
potniškega prevoza v smislu Uredbe (ES) št. 1370/2007. Predlagana direktiva naj bi veljala 
tudi za dejavnosti v zvezi z izkoriščanjem geografskega prostora, s katerimi bi prevoznikom 
po zraku, morju ali celinskih plovnih poteh zagotavljali infrastrukturo na letališčih, morskih 
ali celinskih plovnih poteh in na drugih terminalih.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

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 

(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, kot so
najemne in zakupne pogodbe, pri katerih 
država ali javni organ naročnik ali naročnik
gospodarskemu subjektu prizna pravico 
za pridobitev pravic do izkoriščanja 
uporabe nekaterih javnih domen ali 
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pogoje za njihovo uporabo, ne pridobi pa
posebnih gradenj ali storitev.

sredstev, vključno z morskimi območji, 
pristanišči v notranjosti in obmorskimi 
pristanišči , ter v katerih se praviloma 
določijo samo splošni pogoji za njihovo 
uporabo, ne da bi država ali javni organ 
naročnik postala prejemnik posebnih 
gradenj ali storitev. V okviru teh pogodb je 
treba kot splošne pogoje, namenjene 
pravnemu urejanju uporabe javne 
domene ali sredstva, obravnavati določbe, 
ki zadevajo prenos, dovoljeno uporabo in 
vzdrževanje javne domene ali sredstev ter 
prepustitev posesti s strani države ali 
javnega organa naročnika, trajanje 
najemne ali zakupne pogodbe, najemnino 
ali druge stroške, ki jih nosi najemnik.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ker koncesionarji nosijo znatno 
operativno tveganje, bi morali prosto 
izbrati, kaj se jim zdijo najboljši načini za 
izvedbo pogodbe, to pomeni, da jih 
neposredno izvajajo ali v sodelovanju s 
povezanimi družbami ali pa, da prosto 
oddajo naročilo v podizvajanje tretjim 
osebam.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti cilja prilagodljivosti in poenostavitve, za katera si 
prizadeva predlog direktive na področju koncesionarjevega dodeljevanja del podizvajalcem, v 
skladu z opredelitvijo znatnega tveganja, povezanega z uporabo, kot bistvenega elementa 
koncesije. Prav zato, ker koncesionar nosi navedeno tveganje, mora biti prost pri izvajanju 
pogodbe na način, ki se mu zdi najbolj primeren: neposredno izvajanje, tudi ob uporabi 
povezanih družb, ali prosta oddaja v podizvajanje tretjim osebam.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 11
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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) Zagotoviti je treba 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.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V skladu s členom 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije v povezavi s 
protokolom št. 26 o storitvah splošnega 
pomena bi morali pristojni nacionalni, 
regionalni ali lokalni organi dovolj prosto 
presojati o oddaji naročil na področju 
storitev splošnega pomena.

Predlog spremembe 5

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 

(17) Države članice in celo javni organi 
naročniki si zadevno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije v zvezi s sodelovanjem med 
javnimi organi naročniki razlagajo 
različno. Zato je treba pojasniti, v katerih 
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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.

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. 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 se nobeno 
izvzeto javno-javno sodelovanje, ki 
zagotavlja storitve splošnega pomena za 
državljane, ne bi obravnavalo kot vir 
morebitnega izkrivljanja 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.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) V skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropske unije bi se morala ta direktiva 
uporabljati za koncesije, dodeljene po 
začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Zaradi pomembnosti načela nedotakljivosti koncesijskih pogodb, ki veljajo v državah 
članicah, ga je treba jasno opredeliti v direktivi.
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Predlog spremembe 7

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 se 
odločijo, ali bodo javne funkcije izvajali 
sami, z uporabo lastnih notranjih virov, 
ne da bi jim bilo treba podeljevati 
koncesije drugim zunanjim gospodarskim 
subjektom. Te naloge se lahko izvajajo v
sodelovanju z drugimi javnimi organi 
naročniki.

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „javno naročilo“, kot je opredeljeno v 
členu 1(2) Direktive 2013/…/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 
o javnih naročilih.*
______________

* UL: vstaviti številko in datum te 
direktive.

Predlog spremembe 9

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 

(2) „javna koncesija za gradnje“ pomeni
sklenjeno pisno odplačno pogodbo, s 
katero en ali več javnih organov 
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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.

naročnikov odda izvedbo gradnje, za 
katero so odgovorni, enemu ali več
gospodarskim subjektom, in v kateri se 
pravno uredijo pravice in obveznosti obeh 
strani, sestavljena pa je zgolj iz pravice do 
uporabe gradenj v koncesiji ali pravice s 
plačilom.

Predlog spremembe 10

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 
odda izvedbo storitev, za katere so 
odgovorni, razen storitev iz točk 2 in 4,
enemu ali več gospodarskim subjektom,
pri čemer ima nasprotna stranka zgolj 
pravico do uporabe storitev, ki so predmet 
pogodbe, oziroma pravico s plačilom.

Predlog spremembe 11

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 in operativnega tveganja na 
koncesionarja. Šteje se, da koncesionar 
prevzame znatni del tveganja, če ni 
zagotovljeno, da se mu povrnejo naložbe 
ali stroški, ki so nastali pri izvajanju 
gradenj ali storitev, ki so predmet 
koncesije.

To ekonomsko tveganje lahko vključuje: To ekonomsko in operativno tveganje je
lahko eno od naslednjih:

(a) tveganje, povezano z uporabo gradnje (a) tveganje, povezano z uporabo gradnje 
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ali povpraševanjem po zagotavljanju 
storitve; ali

ali povpraševanjem po zagotavljanju 
storitve; 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.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pridobitev ali najem zemljišča s 
kakršnimi koli finančnimi sredstvi, 
obstoječih stavb ali drugih nepremičnin ali 
pravic, ki so z njimi povezane; vendar ta 
direktiva velja za koncesije za finančne 
storitve, ki se v kakršni koli obliki podelijo 
istočasno, prej ali pozneje kot pogodba o 
pridobitvi ali najemu;

(a) pridobitev, najem, zakup ali dodelitev s 
kakršnimi koli finančnimi sredstvi, javnih 
domen, vključno z morskimi območji, 
pristanišči v notranjosti in obmorskimi 
pristanišči, zemljišč, obstoječih stavb ali 
drugih nepremičnin ali pravic, ki so z njimi 
povezane, pri čemer država ali javni organ 
naročnik ali naročnik samo določijo 
splošne pogoje za njihovo uporabo, ne da 
bi pridobili posebne gradnje ali storitve;
vendar ta direktiva velja za koncesije za 
finančne storitve, ki se v kakršni koli obliki 
podelijo istočasno, prej ali pozneje kot 
pogodba o pridobitvi ali najemu;

Predlog spremembe 13

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.

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, kot je 
natančno določeno v koncesijski pogodbi.

Predlog spremembe 14
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Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organ naročnik je v obvestilu o 
koncesiji dolžan spoštovati vse obveznosti, 
ki izhajajo iz pogojev, določenih v tem 
členu.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da javni 
organi naročniki ali naročniki iz 
sodelovanja pri podelitvi koncesije 
izključijo gospodarski subjekt, če je 
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Države članice določijo, da javni organi 
naročniki ali naročniki iz sodelovanja pri 
podelitvi koncesije izključijo gospodarski 
subjekt, če je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev:

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) če so kršene določbe na področju 
socialnega, delovnega in davčnega ali 
okoljskega prava.

Predlog spremembe 17

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 

1. Koncesije se podelijo na podlagi 
objektivnih meril, ki jih natančno določi 
dajalec koncesije in ki zagotovijo 
skladnost z načeli preglednosti, 
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ponudb v razmerah učinkovite konkurence, 
ki javnemu organi naročniku ali naročniku 
omogočajo ugotovitev splošne gospodarske 
koristi.

nediskriminacije in enake obravnave ter 
jamčijo za ocenjevanje ponudb v razmerah 
učinkovite konkurence, ki javnemu organi 
naročniku ali naročniku omogočajo 
ugotovitev splošne gospodarske koristi.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 4 – uvodni del

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:

4. Države članice 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:

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organ naročnik ali naročnik lahko 
v dokumentaciji v zvezi s koncesijo 
zahteva oziroma država članica lahko od 
njega zahteva, da obveže ponudnika, da v 
svoji ponudbi navede vsak del naročila, ki 
ga morebiti namerava dati v podizvajanje 
tretjim stranem, ter vse predlagane 
podizvajalce.

1. Javni organ naročnik ali naročnik lahko 
v dokumentaciji v zvezi s koncesijo 
zahteva oziroma država članica lahko od 
njega zahteva, da obveže ponudnika, da v 
svoji ponudbi navede vsak del naročila, ki 
ga morebiti namerava dati v podizvajanje 
tretjim stranem, in navede imena vseh 
predlaganih podizvajalcev ter njihovo 
skupno in solidarno odgovornost. Te 
informacije se posodobijo in sporočijo 
javnim organom naročnikom ali 
naročnikom v obdobju koncesije, 
navedejo pa se tudi morebitne 
nadomestitve ali spremembe. 

Predlog spremembe 20



AD\920025SL.doc 13/15 PE492.848v03-00

SL

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če se ne spremeni splošna narava 
koncesije, sprememba koncesije ne šteje 
za bistveno, ko:
a) je bila predvidena v prvotni koncesijski 
pogodbi v obliki klavzul o pregledu ali 
jasnih, natančnih in nedvoumnih 
možnosti, v katerih so navedeni področje 
uporabe in narava možnih sprememb ter 
pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo,
b) njena vrednost ne presega praga iz 
člena 6 in 5 % posodobljene vrednosti 
prvotne pogodbe.
Če je opravljenih več zaporednih 
sprememb, se vrednost oceni na podlagi 
posodobljene kumulativne vrednosti 
zaporednih sprememb.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 43 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) obveznosti, določene v koncesijski 
pogodbi, se ne izpolnjujejo;

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Dejavnosti v zvezi z izkoriščanjem 
geografskega prostora za namen 
zagotavljanja letališke infrastrukture, 
infrastrukture v obmorskih pristaniščih ali 

5. Dejavnosti v zvezi z izkoriščanjem 
geografskega prostora za namen 
zagotavljanja letališke infrastrukture, 
infrastrukture v obmorskih pristaniščih ali 
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pristaniščih v notranjosti ali infrastrukture
v drugih terminalih za prevoznike po 
zraku, morju ali celinskih plovnih poteh.

pristaniščih v notranjosti ali druge splošne
infrastrukture za prevoznike po zraku, 
morju ali celinskih plovnih poteh.
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