
 

DIREKTIVA SVETA 93/38/EGS 
 

z dne 14. junija 1993 
 

o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, transportnem 
in telekomunikacijskem sektorju 

 
 
SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE 
 
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti zadnjega 
stavka členov 57(2), 66, 100a in 113 Pogodbe, 
 
ob upoštevanju predloga Komisije(1), 
 
v sodelovanju z Evropskim parlamentom(2), 
 
ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora(3), 
 
1. ker je v obdobju do 31. decembra 1992 treba sprejeti ukrepe, katerih cilj je postopno 
oblikovanje notranjega trga; ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, kjer je 
zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala; 
 
2. ker je omejevanje prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev v zvezi z javnimi 
naročili blaga in storitev, oddanimi na področju vodnega, energetskega, transportnega in 
telekomunikacijskega sektorja, prepovedano po členih 30 in 59 Pogodbe EGS; 
 
3. ker člen 97 PESAE prepoveduje vse omejitve na podlagi nacionalne pripadnosti, ko gre za 
družbe pod pristojnostjo države članice, ki želijo sodelovati pri konstruiranju jedrskih 
objektov ter naprav znanstvene in industrijske narave v Skupnosti ali v njej zagotavljati 
ustrezne storitve; 
 
4. ker ti cilji zahtevajo tudi usklajevanje postopkov javnega naročanja, ki jih uporabljajo 
subjekti, delujoči v teh sektorjih; 
 
5. ker bela knjiga glede dokončnega oblikovanja notranjega trga vsebuje delovni program in 
časovni razpored za odpiranje trgov javnih naročil v sektorjih, ki so trenutno izločeni iz 
Direktive Sveta 71/305/EGS z dne 26. julija 1971 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil za gradnje(4) in iz Direktive Sveta 77/62/EGS z dne 21. decembra 1976 o usklajevanju 
postopka za oddajo javnih naročil blaga(5); 
 

                                                 
(1) UL št. C 337, 31. 12. 1991, str. 1. 
(2) UL št. C 176, 13. 7. 1992, str. 136, in UL št. C 150, 31. 5. 1993. 
(3) UL C 106, 27. 4. 1992, str. 6. 
(4) UL št. L 185, 16. 8. 1971, str. 5. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 89/440/EGS (UL št. L 
210, 21. 7. 1989, str. 1). 
(5) UL št. L 13, 15. 1. 1977, str. 1. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 88/295/EGS (UL št. L 
127, 20. 5. 1988, str. 1). 
 
 
 



 

6. ker bela knjiga glede dokončnega oblikovanja notranjega trga vsebuje tudi delovni program 
in časovni razpored za odpiranje trga storitev; 
 
7. ker so med takšnimi izločenimi sektorji tisti v zvezi z zagotavljanjem vodnih, energetskih 
in transportnih storitev, in kar zadeva Direktivo 77/62/EGS, tudi telekomunikacijski sektor; 
 
8. ker je bil glavni razlog za njihovo izključitev to, da subjekte, ki zagotavljajo takšne storitve, 
v nekaterih primerih ureja javno pravo, v drugih pa zasebno pravo; 
 
9. ker je treba zagotoviti dejansko odpiranje trga in pravično ravnovesje pri uporabi pravil 
javnega naročanja v teh sektorjih, je subjekte, ki bodo vključeni, treba opredeliti drugače 
kakor na podlagi njihovega pravnega statusa; 
 
10. ker so v zadevnih štirih sektorjih težave na področju javnih naročil, ki naj bi jih reševali, 
podobne narave, se lahko obravnavajo z enim mehanizmom; 
 
11. ker je med glavnimi razlogi, da subjekti, ki delujejo v teh sektorjih, ne opravljajo nabav na 
podlagi konkurence v celotni Skupnosti, zaprtost trgov, na katerih delujejo, in to zaradi 
obstoja posebnih in izključnih pravic, ki jim jih podelijo državne oblasti v zvezi z dobavami 
blaga, zagotavljanjem ali upravljanjem omrežij za opravljanje zadevnih storitev, z 
izkoriščanjem nekega geografskega območja za določen namen, z zagotavljanjem ali 
upravljanjem javnih telekomunikacijskih omrežij ali z zagotavljanjem javnih 
telekomunikacijskih storitev; 
 
12. ker drugi glavni razlog za odsotnost konkurence na ravni celotne Skupnosti na teh 
območjih izhaja iz različnih načinov, s katerimi državne oblasti lahko vplivajo na obnašanje 
teh subjektov, vključno z udeležbo v kapitalu in z zastopanjem v upravnih, vodstvenih in 
nadzornih organih subjektov; 
 
13. ker ta direktiva ne sme zajemati dejavnosti tistih subjektov, ki bodisi ne sodijo v sektor 
vodnih, energetskih in transportnih storitev ali ne sodijo v telekomunikacijski sektor, ali tistih, 
ki sodijo v te sektorje, vendar so kljub temu neposredno izpostavljeni konkurenčnim 
zakonitostim na trgih, na katere vstop ni omejen; 
 
14. ker je primerno, da ti subjekti v zvezi s svojimi dejavnostmi, ki se nanašajo na vodo, 
izvajajo splošne postopke javnega naročanja; ker so bili nekateri subjekti glede svojih 
dejavnosti na področju projektov vodnega inženirstva, namakanja, melioracij ter 
odstranjevanja in čiščenja odplak doslej vključeni v direktivi 71/305/EGS in 77/62/EGS; 
 
15. ker pa so pravila javnega naročanja v takšni obliki, kakor se predlaga za dobave blaga, 
neustrezna za nabavo vode, če jo je treba zagotoviti iz virov, ki so blizu območja, kjer se bo 
uporabljala; 
 
16. ker izkoriščanje geografskega območja s ciljem iskanja in izkoriščanja nafte, plina, 
premoga in drugih trdnih goriv lahko takrat, ko so izpolnjeni posebni pogoji, postane predmet 
alternativnih dogovorov, s katerimi bo prav tako mogoče doseči cilj odpiranja trga; ker mora 
Komisija zagotoviti, da države članice, ki izvajajo te alternativne dogovore, ravnajo v skladu s 
temi pogoji; 
 



 

17. ker je Komisija napovedala, da bo predlagala ukrepe, s katerimi bo do leta 1992 odstranila 
ovire za čezmejno izmenjavo električne energije; ker s pravili javnega naročanja v takšni 
obliki, kakor se predlagajo za dobave blaga, ne bo mogoče premagati obstoječih ovir pri 
nabavi energije in goriva v energetskem sektorju; ker zato ni primerno, da se takšne nabave 
vključijo v področje uporabe te direktive, čeprav se je treba zavedati, da bo to izjemo ponovno 
preučil Svet na podlagi poročila Komisije in predlogov Komisije; 
 
18. ker so uredbi (EGS) št. 3975/87(1) in (EGS) št. 3976/87(2), Direktiva 87/601/EGS(3) in 
Odločba 87/602/EGS(4) zasnovane tako, da uvedejo večjo konkurenco med subjekti, ki 
ponujajo storitve na področju javnega zračnega prometa, zaradi česar trenutno ni primerno, da 
bi takšne subjekte vključili v področje uporabe te direktive, čeprav bi bilo stanje pozneje treba 
ponovno preverjati ob upoštevanju napredka konkurence; 
 
19. ker zaradi konkurenčnosti pomorskega prevozništva v Skupnosti za večino javnih naročil 
v tem sektorju ne bi bilo primerno, da bi bila predmet podrobnih postopkov; ker je treba 
položaj prevoznikov, ki upravljajo pomorske trajekte, redno spremljati; ker nekatere obalne in 
rečne trajektne storitve, ki jih opravljajo javni organi, ne smejo biti več izločene iz področja 
uporabe direktiv 71/305/EGS in 77/62/EGS; 
 
20. ker je primerno, da se olajša skladnost z določbami, nanašajočimi se na dejavnosti, ki niso 
vključene v to direktivo; 
 
21. ker morajo biti pravila o oddaji javnih naročil storitev kar najbliže pravilom o javnih 
naročilih gradenj in blaga, navedenim v tej direktivi; 
 
22. ker se je treba izogibati oviram prostega pretoka storitev; ker so ponudniki storitev lahko 
fizične ali pravne osebe; ker ta direktiva na državni ravni ne vpliva na uporabo pravil, ki 
zadevajo pogoje za opravljanje neke dejavnosti ali poklica, pod pogojem, da so združljiva s 
pravom Skupnosti; 
 
23. ker se področje storitev za uporabo procesnih pravil in za spremljanje lahko najbolje opiše 
tako, da se storitve razčlenijo v kategorije, ki ustrezajo določenim mestom v skupni 
klasifikaciji; ker se prilogi XVI A in XVI B k tej direktivi nanašata na nomenklaturo 
Združenih narodov CPC (Razvrstitev proizvodov); ker bo to nomenklaturo v prihodnosti 
verjetno zamenjala nomenklatura Skupnosti; ker je treba sprejeti določbe za možnost 
ustreznega prilagajanja sklicevanja na nomenklaturo CPC v prilogah XVI A in XVI B; 
 
24. ker je zagotavljanje storitev vključeno v to direktivo le, če temelji na javnih naročilih; ker 
zagotavljanje storitev na drugih podlagah, na primer zakonih in drugih predpisih, ni 
vključeno; 
 
25. ker je spodbujanje raziskav in razvoja v skladu s členom 103f Pogodbe EGS eden od 
načinov za krepitev znanstvene in tehnološke podlage evropske industrije in ker bo odpiranje 
trga javnih naročil prispevalo k uresničitvi tega cilja; ker sofinanciranje raziskovalnih 
programov ne sme biti predmet te direktive; ker javna naročila storitev na področju raziskav 

                                                 
(1) UL št. L 374, 31. 12. 1987, str. 1. 
(2) UL št. L 374, 31. 12. 1987, str. 9. 
(3) UL št. L 374, 31. 12. 1987, str. 12. 
(4) UL št. L 374, 31. 12. 1987, str. 19. 



 

in razvoja, razen takrat, kadar ima koristi samo naročnik pri opravljanju svojih dejavnosti, pod 
pogojem, da opravljeno storitev v celoti plača naročnik, zato niso vključena v to direktivo; 
 
26. ker imajo pogodbe o pridobitvi ali najemu zemljišča, obstoječih stavb ali drugih 
nepremičnin posebne značilnosti, zaradi katerih uporaba pravil javnega naročanja ni primerna; 
 
27. ker arbitražo in pomirjanje navadno zagotavljajo organi ali posamezniki, določeni ali 
izbrani na način, ki ga ne morejo urejati pravila javnega naročanja; 
 
28. ker v javna naročila storitev, ki so vključena v to direktivo, ne sodijo naročila za izdajo, 
nabavo, prodajo ali prenos vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov; 
 
29. ker ta direktiva ne velja za javna naročila, ki bodisi nosijo oznako zaupno ali lahko 
vplivajo na temeljne interese državne varnosti ali so sklenjena v skladu z drugimi pravili, ki 
jih določajo obstoječi mednarodni sporazumi ali mednarodne organizacije; 
 
30. ker so javna naročila, pri katerih gre za en sam določen vir dobave, lahko pod nekaterimi 
pogoji v celoti ali delno izvzeta iz te direktive; 
 
31. ker pravila te direktive ne smejo vplivati na obstoječe mednarodne obveznosti Skupnosti 
ali držav članic; 
 
32. ker je primerno, da se izločijo nekatera javna naročila storitev, ki so dodeljena 
povezanemu podjetju, za katero je glavna dejavnost, ko gre za storitve, zagotavljanje teh 
storitev za skupino, katere del je, in ne ponujanje njegovih storitev na trgu; 
 
33. ker mora biti polna uporaba te direktive v prehodnem obdobju omejena na javna naročila 
za tiste storitve, pri katerih bodo njene določbe omogočale izrabo vseh možnosti za povečanje 
čezmejne trgovine; ker je nekaj časa, preden se sprejme odločitev o polni uporabi navedene 
direktive, treba spremljati naročila za druge storitve; ker mora mehanizem za takšno 
spremljanje vzpostaviti ta direktiva in ker je hkrati treba vsem zainteresiranim omogočiti 
izmenjavo ustreznih informacij; 
 
34. ker v primerih, ko se za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila ali na natečaju 
zahteva določena izobrazba, veljajo ustrezna pravila Skupnosti o vzajemnem priznavanju 
diplom, spričeval ali drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah; 
 
35. ker je proizvode, gradnje ali storitve treba opisati s sklicevanjem na evropske 
specifikacije; ker je treba zagotoviti, da blago, gradnja ali storitev ustreza namenu uporabe, za 
katerega ga je naročnik predvidel, se sklicevanje lahko dopolni s specifikacijami, ki ne 
spreminjajo narave tehnične rešitve ali rešitev, določenih v evropski specifikaciji; 
 
36. ker načela ustreznosti in vzajemnega priznavanja nacionalnih standardov, tehničnih 
specifikacij in proizvodnih tehnik veljajo na področju uporabe te direktive; 
 
37. ker je podjetjem v Skupnosti treba omogočiti dostop do oddaje javnih naročil storitev v 
tretjih državah; ker si mora Skupnost prizadevati za odpravo kakršnega koli stanja, ko se 
ugotovi, da je ta dostop zakonsko ali dejansko omejen, in ker mora biti pod nekaterimi pogoji 
možno sprejemati ukrepe za podjetja zadevnih tretjih držav ali ponudb, ki izvirajo iz teh 
držav, ko gre za dostop do naročil storitev, vključenih v to direktivo; 



 

 
38. ker morajo naročniki, ko soglasno s ponudniki določijo skrajne roke za sprejemanje 
ponudb, ravnati v skladu z načeli prepovedi razlikovanja in ker je, če takšnega sporazuma ni, 
treba predpisati ustrezne določbe; 
 
39. ker se lahko izkaže, da bi bilo koristno predvideti večjo preglednost pogojev, ki zadevajo 
pogoje glede zaščite in pogojev zaposlovanja, veljavnih v državi članici, v kateri se bodo 
gradnje izvajale; 
 
40. ker je primerno, da se nacionalni predpisi o potrebah regionalnega razvoja, ki se 
upoštevajo pri oddajanju javnih naročil, uskladijo s cilji Skupnosti in načeli Pogodbe EGS; 
 
41. ker naročniki ne smejo imeti možnosti, da zavrnejo neobičajno nizke ponudbe, preden v 
pisni obliki ne zahtevajo pojasnil glede sestavnih delov ponudbe; 
 
42. ker se mora do neke meje dati prednost ponudbi iz Skupnosti, kadar obstajajo tudi 
enakovredne ponudbe iz tretjih držav; 
 
43. ker ta direktiva ne sme vplivati na izhodišča Skupnosti v tekočih ali prihodnjih 
mednarodnih pogajanjih; 
 
44. ker naj bo na podlagi rezultatov takšnih mednarodnih pogajanj in v skladu z Odločbo 
Sveta mogoče razširiti to direktivo na ponudbe tretjih držav; 
 
45. ker naj bi pravila, ki jih bodo uporabljali zadevni subjekti, oblikovala ogrodje za 
premišljeno poslovno prakso in dopuščala kar največjo fleksibilnost; 
 
46. ker je kot protiutež tej fleksibilnosti in v interesu medsebojnega zaupanja treba zagotoviti 
minimalno raven preglednosti in sprejeti ustrezne postopke za spremljanje uporabe te 
direktive; 
 
47. ker je zaradi oblikovanja dobro opredeljenih področij uporabe treba prilagoditi direktivi 
71/305/EGS in 77/62/EGS; ker se področje uporabe Direktive 71/305/EGS ne sme zmanjšati, 
razen pri javnih naročilih v vodnem in telekomunikacijskem sektorju; ker se področje uporabe 
Direktive 77/62/EGS ne sme zmanjšati, razen pri nekaterih naročilih v vodnem sektorju; ker 
se področje uporabe direktiv 71/305/EGS in 77/62/EGS ne sme razširiti na naročila, ki jih 
oddajajo prevozniki po kopnem, zraku, morju, priobalnih ali notranjih vodnih poteh, ki sodijo 
v državno upravo, čeprav izvajajo gospodarske dejavnosti industrijske ali tržne narave; ker pa 
nekatera naročila, ki jih oddajajo prevozniki po kopnem, zraku, morju, priobalnih ali notranjih 
vodnih poteh, ki sodijo v državno upravo in se izvajajo samo zaradi javnih storitev, kljub 
temu morajo biti vključena v te direktive; 
 
48. ker je to direktivo treba ponovno preučiti na podlagi izkušenj; 
 
49. ker bi odpiranje trga v sektorjih, ki so vključeni v to direktivo, lahko imelo neugodne 
vplive na gospodarstvo v Kraljevini Španiji; ker bo od gospodarstva Helenske republike in 
Portugalske republike to zahtevalo še večje prizadevanje; ker je primerno, da se tem državam 
članicam odobrijo ustrezna dodatna obdobja za izvajanje te direktive, 
 
SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO: 



 

 
NASLOV I 

 
Splošne določbe 

 
 Člen 1 

 
V tej direktivi: 
 
1. “javna oblast” pomeni državne, regionalne in lokalne organe, subjekte javnega prava ali 
združenja, ki jih je ustanovil en ali več takšnih organov ali subjektov javnega prava. 
 
Kot subjekt javnega prava se pojmuje subjekt, ki: 
 
– je ustanovljen samo zato, da zadovoljuje potrebe splošnega interesa in nima industrijske ali 
tržne narave, 
 
– ima pravno osebnost in 
 
– ga bodisi večinoma financirajo državni, regionalni ali lokalni organi ali drugi subjekti 
javnega prava bodisi je njegovo vodstvo pod nadzorom teh subjektov ali pa ima upravni, 
vodstveni ali nadzorni odbor, katerega več kakor polovico članov določijo državni, regionalni 
ali lokalni organi ali drugi subjekti javnega prava; 
 
2. “javno podjetje” pomeni vsako podjetje, na katero ima lahko javna oblast posredno ali 
neposredno prevladujoč vpliv, in to na podlagi njegovega lastništva, finančne udeležbe v njem 
ali pravil, ki urejajo njegovo delovanje. Pojmuje se, da ima javna oblast prevladujoč vpliv 
takrat, ko te oblasti v zvezi z nekim podjetjem posredno ali neposredno: 
 
– imajo večinski delež vpisanega kapitala podjetja ali 
 
– nadzorujejo večino glasov, povezanih z delnicami, ki jih je izdalo podjetje, ali 
 
– lahko imenujejo več kakor polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega odbora 
podjetja; 
 
3. “povezano podjetje” pomeni vsako podjetje, katerega letni računovodski izkaz je 
konsolidiran z izkazi naročnika, v skladu z zahtevami sedme Direktive Sveta 83/349/EGS z 
dne 13. junija 1983, o  konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji na členu 54(3)(g) 
Pogodbe EGS(1), ali pri subjektih, za katere se ne uporablja ta direktiva, vsako podjetje, na 
katero ima naročnik lahko posredno ali neposredno prevladujoč vpliv v smislu odstavka 2, 
prav tako pa tudi podjetje, ki bodisi da ima lahko prevladujoč vpliv na naročnika bodisi da je 
skupaj z naročnikom pod prevladujočim vplivom drugega podjetja, in to na podlagi lastništva, 
finančne udeležbe ali pravil, ki urejajo njegovo delovanje; 
 
4. “javna naročila blaga, gradenj in storitev” pomenijo pisno sklenjene odplačne pogodbe med 
enim od naročnikov iz člena 2 in dobaviteljem blaga, gradbenikom ali ponudnikom storitev, 
katerih predmet: 
                                                 
(1) UL št. L 193, 18. 7. 1983, str. 1. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 90/605/EGS (UL št. L 
317, 16. 11. 1990, str. 60). 



 

 
(a) je pri javnih naročilih blaga nabava proizvodov, njihov zakup, najem ali nakup na kredit z 
nakupno pravico ali brez nje; 
 
(b) je pri javnih naročilih gradenj bodisi izvedba bodisi izvedba, pa tudi projektiranje ali 
realizacija dejavnosti iz Priloge XI v zvezi z visokimi ali nizkimi gradnjami, in to s kakršnimi 
koli sredstvi.V ta javna naročila so poleg tega lahko vključene tudi dobave blaga in storitve, ki 
so potrebne za njihovo izvedbo; 
 
(c) so pri javnih naročilih storitev vsi predmeti, razen tistih iz točk (a) in (b), pri čemer so 
izključene: 
 
(i) pogodbe bodisi o pridobitvi ali najemu zemljišča, obstoječih stavb ali drugih nepremičnin, 
s kakršnimi koli finančnimi sredstvi, bodisi glede pravic te vrste; vendar pa so pogodbe o 
finančnih storitvah, ki se v kakršni koli obliki sklenejo istočasno, prej ali pozneje kakor 
pogodba o pridobitvi ali najemu, prav tako predmet te direktive; 
 
(ii) javna naročila za govorno telefonijo, teleks, radiotelefonijo, osebni klic in satelitske 
storitve; 
 
(iii) javna naročila za arbitražo in pomirjanje; 
 
(iv) pogodbe za izdajo, prodajo, nabavo ali prenos vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov; 
 
(v) pogodbe o zaposlitvi; 
 
(vi) javna naročila storitev na področju raziskav in razvoja, razen takrat, kadar ima koristi 
samo naročnik pri opravljanju svojih dejavnosti, pod pogojem, da opravljeno storitev v celoti 
plača naročnik. 
 
Javna naročila, ki vključujejo zagotavljanje storitev in blaga, veljajo za javna naročila blaga, 
če je skupna vrednost blaga večja od vrednosti storitev, ki so vključene v naročilo; 
 
5. “okvirni sporazum” pomeni sporazum med enim od naročnikov iz člena 2 in enim ali več 
dobavitelji blaga, gradbeniki ali ponudniki storitev, katerega namen je, da se oblikujejo 
pogoji, ki urejajo oddajanje naročil v danem obdobju, zlasti glede cen, in kjer je to primerno, 
glede predvidenih količin; 
 
6. “ponudnik” pomeni dobavitelja blaga, gradbenika ali ponudnika storitev, ki odda ponudbo, 
“kandidat” pa pomeni osebo, ki je zaprosila za povabilo, da bi sodelovala pri omejenem 
postopku ali postopku s pogajanji; ponudniki storitev so lahko fizične ali pravne osebe, 
vključno z naročniki v smislu člena 2; 
 
7. “odprti in omejeni postopki ter postopki s pogajanji” pomenijo postopke oddajanja javnih 
naročil, ki jih izvaja naročnik, pri čemer: 
 
(a) pri odprtih postopkih lahko ponudbe oddajo vsi zainteresirani dobavitelji blaga, gradbeniki 
in ponudniki storitev; 
 



 

(b) pri omejenih postopkih lahko ponudbe oddajo samo kandidati, ki jih je povabil naročnik; 
 
(c) pri postopkih s pogajanji se naročnik posvetuje glede izbire in pogaja o pogodbenih 
pogojih z enim ali več dobavitelji blaga, gradbeniki ali ponudniki storitev; 
 
8. “tehnične specifikacije” pomenijo tehnične zahteve, ki jih vsebuje zlasti razpisna 
dokumentacija in opredeljujejo značilnosti sklopov gradnje, materialov, proizvodov, blaga ali 
storitev ter omogočajo, da se posamezna gradnja, material, proizvod, blago ali storitev opiše 
objektivno in na takšen način, ki ustreza namenu uporabe, za katerega ga je naročnik 
predvidel. Te tehnične specifikacije lahko vključujejo kakovost, zmogljivost, varnost ali 
dimenzije, pa tudi zahteve, ki se nanašajo na material, proizvod, blago ali storitev glede 
zagotavljanja kakovosti, terminologije, simbolov, preskušanja in preskusnih metod, pakiranja, 
označevanja in etiketiranja. Pri javnih naročilih gradenj lahko vsebujejo tudi predpise za 
načrtovanje in izračun stroškov, preskus, pregled in prevzemne pogoje za gradnje, pa tudi 
tehnike ali metode gradnje in druge tehnične pogoje, ki jih naročnik sme predpisati v skladu s 
splošnimi in posebnimi predpisi v zvezi s končanimi gradnjami in materiali ali sestavnimi 
deli, ki jih gradnje vsebujejo; 
 
9. “standard” pomeni tehnično specifikacijo, ki jo odobri priznan organ za standardizacijo za 
ponovljeno ali kontinuirano uporabo, skladnost s katero načeloma ni obvezna; 
 
10. “evropski standard” pomeni standard, ki ga je odobril bodisi Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN) ali Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (Cenelec) kot 
“evropski standard (EN)” ali “harmonizacijski dokument (HD)”, v skladu s splošnimi pravili 
teh organizacij, bodisi Inštitut za evropske telekomunikacijske standarde (ETSI) kot “evropski 
telekomunikacijski standard (ETS)”, v skladu s svojimi pravili; 
 
11. “skupna tehnična specifikacija” pomeni tehnično specifikacijo, ki je sestavljena v skladu s 
postopkom, katerega priznavajo države članice zaradi zagotovitve enotne uporabe v vseh 
državah članicah, in je objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti; 
 
12. “evropsko tehnično soglasje” pomeni pozitivno tehnično oceno ustreznosti uporabe 
proizvoda za določen namen, ki temelji na izpolnjevanju temeljnih zahtev za gradnje, in to na 
podlagi strukturnih značilnosti proizvoda in določenih pogojev njihove uporabe in rabe, kar je 
predvideno v Direktivi Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov 
in drugih predpisov držav članic glede gradbenih proizvodov(1). Evropsko tehnično soglasje 
izda organ za tehnična soglasja, ki ga za ta namen določi država članica; 
 
13. “Evropska specifikacija” pomeni enotno tehnično specifikacijo, evropsko tehnično 
soglasje ali nacionalni standard, ki uvaja evropski standard; 
 
14. “javno telekomunikacijsko omrežje” pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo, ki 
omogoča prenos signalov med določenimi sklepnimi točkami omrežja, in to po žici, 
mikrovalovih, optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih; 
 
“sklepna točka omrežja” pomeni fizične povezave in specifikacijo njihovega tehničnega 
dostopa, ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omrežja in so potrebne za dostop do tega 
javnega omrežja in za učinkovito komuniciranje v njem; 

                                                 
(1) UL št. L 40, 11. 2. 1989, str. 12. 



 

 
15. “javne telekomunikacijske storitve” pomenijo telekomunikacijske storitve, katerih 
zagotavljanje so države članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim 
subjektom; 
 
“Telekomunikacijske storitve” pomenijo storitve, katerih zagotavljanje v celoti ali delno 
sestoji iz prenosa in usmerjanja signalov na javnem telekomunikacijskem omrežju prek 
telekomunikacijskih procesov, razen radijskega oddajanja in televizije; 
 
16. “natečaji” pomenijo nacionalne postopke, ki naročniku omogočajo, da pridobi, pretežno 
na področju arhitekture, inženiringa ali informacijske tehnologije, načrt ali projekt, ki ga je 
izbrala žirija in za katerega je bil razpisan nagradni natečaj ali natečaj brez podelitve nagrad. 
 

Člen 2 
 
1. Ta direktiva se uporablja za naročnike, ki: 
 
(a) so javni organi ali javna podjetja in opravljajo eno od dejavnosti iz odstavka 2; 
 
(b) kadar niso javni organi ali javna podjetja, in je ena od njihovih dejavnosti katera koli 
dejavnost iz odstavka 2 ali kakršna koli tovrstna kombinacija in delujejo na podlagi posebnih 
ali izključnih pravic, ki jim jih podeli pristojni organ države članice. 
 
2. Ustrezne dejavnosti za namene te direktive so: 
 
(a) zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev 
v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo: 
 
(i) pitne vode; ali 
 
(ii) električne energije; ali 
 
(iii) plina ali toplote; 
 
ali z dobavo pitne vode, električne energije, plina ali toplote takšnim omrežjem; 
 
(b) izkoriščanje geografskega območja za: 
 
(i) iskanje ali črpanje nafte in plina in iskanje ali izkopavanje premoga ali drugih trdnih goriv 
ali 
 
(ii) zagotavljanja letališke infrastrukture, infrastrukture v obmorskih pristaniščih ali 
pristaniščih v notranjosti ali infrastrukture v drugih terminalih za prevoznike po zraku, morju 
ali notranjih vodnih poteh; 
 
(c) upravljanje omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na področju železniškega transporta, 
avtomatiziranih sistemov, tramvajev, trolejbusov, avtobusov ali žičnic. 
 



 

Pri transportnih storitvah se pojmuje, da omrežje obstaja, kadar se storitev zagotavlja v skladu 
s pogoji delovanja, ki jih predpiše pristojni organ države članice, na primer stanje poti, ki se 
bo oskrbovala, zmogljivost, ki se bo dala na voljo, ali pogostnost storitve; 
 
(d) zagotavljanje ali upravljanje javnih telekomunikacijskih omrežij ali zagotavljanje ene ali 
več storitev javnih telekomunikacij. 
 
3. Posebne ali izključne pravice za namen uporabe odstavka 1(b) pomenijo pravice, izhajajoče 
iz dovoljenj, ki jih z zakoni in drugimi predpisi podeli pristojni organ zadevne države članice, 
kar pomeni, da je izkoriščanje posameznih dejavnosti, določenih v odstavku 2, rezervirano za 
enega ali več subjektov. 
 
Za naročnika se pojmuje, da uživa posebne in izključne pravice zlasti, kadar: 
 
(a) za izgradnjo omrežij ali infrastrukture iz odstavka 2 sme bodisi uporabiti postopek za 
razlastitev ali uporabo zemljišča bodisi postaviti opremo za omrežje na javno cesto, pod njo 
ali nad njo; 
 
(b) v primeru odstavka 2(a) subjekt oskrbuje s pitno vodo, električno energijo, plinom ali 
toploto omrežje, katero drugače upravlja subjekt, ki uživa posebne ali izključne pravice, kakor 
mu jih je podelil pristojni organ zadevne države članice. 
 
4. Zagotavljanje storitev javnega avtobusnega prevoza se ne pojmuje kot ustrezna dejavnost v 
smislu odstavka 2(c), če lahko druge osebe prosto opravljajo iste storitve, bodisi na splošno 
bodisi na določenem geografskem območju pod enakimi pogoji kakor naročnik. 
 
5. Če naročniki, ki niso javni organi, s pitno vodo, električno energijo, plinom ali toploto 
oskrbujejo omrežja, namenjena javni preskrbi, se to ne pojmuje kot ustrezna dejavnost v 
smislu odstavka 2(a), kadar: 
 
(a) glede pitne vode ali električne energije: 
 
– zadevni subjekt proizvaja pitno vodo ali električno energijo zato, ker je njuna poraba 
potrebna za opravljanje dejavnosti, razen tistih iz odstavka 2, in 
 
– je oskrba javnega omrežja odvisna samo od lastne porabe subjekta in ne presega 30 % 
njegove celotne količine proizvedene pitne vode ali električne energije glede na povprečje 
prejšnjih treh let, vključno s tekočim letom; 
 
(b) glede plina in toplote: 
 
– je proizvodnja plina in toplote zadevnega subjekta neizogibna posledica opravljanja 
dejavnosti, ki niso navedene v odstavku 2, in 
 
– je oskrba javnega omrežja namenjena le gospodarski izrabi takšne proizvodnje in ne znaša 
več kakor 20 % prometa subjekta glede na povprečje prejšnjih treh let, vključno s tekočim 
letom. 
 



 

6. Naročniki, našteti v prilogah I do X, morajo izpolnjevati zgoraj navedena merila. Da bi 
zagotovili kar najbolj izčrpne sezname, države članice uradno obvestijo Komisijo o 
spremembah seznamov. Komisija revidira priloge I do X v skladu s postopkom iz člena 40. 
 

Člen 3 
 
1. Države članice lahko od Komisije zahtevajo, naj določi, da se izkoriščanje geografskega 
območja za iskanje ali črpanje nafte, plina in iskanje ali izkopavanje premoga ali drugih trdnih 
goriv ne pojmuje kot dejavnost, opredeljena v členu 2(2)(b)(i), in da se za subjekte ne 
pojmuje, da delujejo pod posebnimi ali izključnimi pravicami v smislu člena 2(3)(b) na 
podlagi opravljanja ene ali več teh dejavnosti, pod pogojem, da so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji glede ustreznih nacionalnih določb v zvezi s temi dejavnostmi: 
 
(a) v času, ko se zahteva dovoljenje za izkoriščanje takšnega geografskega območja, lahko 
drugi subjekti prosto prosijo za dovoljenje za isti namen pod istimi pogoji kakor naročniki; 
 
(b) tehnična in finančna sposobnost subjektov za vključitev v posamezne dejavnosti se določi 
pred vrednotenjem utemeljenosti prošenj, ki se potegujejo za dovoljenje; 
 
(c) dovoljenje za vključitev v te dejavnosti se izda na podlagi objektivnih meril o načinu 
predvidenega bodisi izkoriščanja bodisi izkopavanja ali črpanja, ki se določijo in objavijo 
pred zahtevki in se uporabljajo na nediskriminatoren način; 
 
(d) vsi pogoji in zahteve glede opravljanja ali prenehanja opravljanja dejavnosti, vključno z 
določbami o obveznostih v zvezi z obratovanjem, najemninah, udeležbi v kapitalu ali 
dohodku subjektov, se določijo in dajo na voljo prej, kakor so vloženi zahtevki za dovoljenje, 
in se nato uporabijo na nediskriminatoren način; vsaka sprememba glede pogojev in zahtev 
velja za vse zadevne subjekte, v nasprotnem primeru je treba na nediskriminatoren način 
pripraviti spremembe; vendar pa obveznosti v zvezi z obratovanjem ni treba določiti prej 
kakor neposredno pred izdajo dovoljenja; in 
 
(e) od naročnikov se ne bo po nobenem zakonu ali drugem predpisu, sporazumu ali dogovoru 
zahtevalo, da predložijo podatke o svojih predvidenih ali trenutnih virih dobav, razen na 
zahtevo nacionalnih organov, da se dosežejo cilji iz člena 36 Pogodbe EGS. 
 
2. Države članice, ki uporabljajo določbe iz odstavka 1, na podlagi pogojev za dovoljenje ali 
drugih ustreznih ukrepov zagotovijo, da vsak subjekt: 
 
(a) upošteva načela nediskriminatornosti in konkurence na področju oddaje javnih naročil 
blaga, gradenj in storitev, zlasti kar zadeva informacije, ki jih ta subjekt dá na voljo podjetjem 
v zvezi s svojimi nameni glede javnih naročil; 
 
(b) pod pogoji, ki jih bo določila Komisija v skladu s členom 40, njej sporočajo informacije, 
ki se nanašajo na oddajo javnih naročil. 
 
3. Glede posameznih koncesij ali dovoljenj, ki so izdana pred datumom, ko države članice 
začnejo uporabljati to direktivo v skladu s členom 45, se odstavek 1(a), (b) in (c) ne uporablja, 
pod pogojem, da na ta datum lahko drugi subjekti prosto zaprosijo, naj se jim dovoli 
izkoriščanje geografskega območja za iskanje ali črpanje nafte, plina in iskanje ali 
izkopavanje premoga ali drugih trdnih goriv, in to na nediskriminatorni podlagi in v skladu z 



 

objektivnimi merili. Odstavek 1(d) se ne uporablja glede pogojev ali zahtev, ki so so se 
uporabljale ali bile spremenjene pred zgoraj navedenim datumom. 
 
4. Država članica, ki želi uporabljati odstavek 1, o tem obvesti Komisijo. Ob tem obvesti 
Komisijo o vseh zakonih in drugih predpisih, sporazumih ali dogovorih, ki se nanašajo na 
skladnost s pogoji iz odstavkov 1 in 2. 
 
Komisija sprejme odločbo v skladu s postopkom, določenim v členu 40(5) do (8). Odločbo ob 
navedbi lastnih razlogov objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. 
 
Vsako leto pošlje Svetu poročilo o izvajanju tega člena in preverja njegovo uporabo na 
podlagi poročila, predvidenega v členu 44. 
 

Člen 4 
 
1. Naročniki pri oddaji javnih naročil blaga, gradenj ali storitev ali pri organiziranju natečajev 
uporabljajo postopke, prilagojene določbam te direktive. 
 
2. Naročniki zagotovijo, da ni diskriminacije med različnimi dobavitelji blaga, gradbeniki ali 
ponudniki storitev. 
 
3. Naročniki lahko v zvezi s pošiljanjem tehničnih specifikacij zainteresiranim dobaviteljem 
blaga, gradbenikom ali ponudnikom storitev ter glede usposobljenosti in izbire dobaviteljev 
blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev in glede oddaje javnih naročil postavijo zahteve, 
da zaščitijo zaupno naravo informacij, ki jih dajejo na voljo. 
 
4. Ta direktiva ne omejuje pravice dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, da 
od naročnika v skladu z nacionalno zakonodajo zahtevajo spoštovanje zaupne narave 
informacij, ki jih daje na voljo. 
 

Člen 5 
 
1. Naročniki lahko okvirni sporazum obravnavajo kot javno naročilo v smislu člena 1(4) in ga 
oddajo v skladu s to direktivo. 
 
2. Če so naročniki oddali okvirni sporazum v skladu s to direktivo, lahko takrat, ko javna 
naročila oddajajo na podlagi tega sporazuma, uporabijo člen 20(2)(i). 
 
3. Če naročniki okvirnega sporazuma niso oddali v skladu s to direktivo, ne smejo uporabiti 
člena 20(2)(i). 
 
4. Naročniki ne smejo zlorabljati okvirnih sporazumov zato, da bi ovirali, omejevali ali 
izkrivljali konkurenco. 
 

Člen 6 
 
1. Ta direktiva se ne uporablja za javna naročila ali natečaje, ki jih naročniki oddajo ali 
organizirajo za opravljanje svojih dejavnosti, ki niso opisane v členu 2(2), ali za opravljanje 
takšnih dejavnosti v državah nečlanicah, v pogojih, ki ne vključujejo fizične rabe omrežja ali 
geografskega območja znotraj Skupnosti. 



 

 
2. Vendar pa se ta direktiva uporablja za javna naročila in natečaje, ki jih oddajo ali 
organizirajo naročniki, ki opravljajo katero izmed dejavnosti iz člena 2(2)(a)(i) in: 
 
(a) povezani s projekti vodnega inženirstva, namakanja ali melioracije, pod pogojem, da 
količina vode, namenjena za dobavo pitne vode, znaša več kakor 20 % celotne količine vode, 
ki se zagotavlja bodisi s temi projekti bodisi z namakalnimi ali melioracijskimi napravami, ali 
 
(b) povezani z odstranjevanjem ali čiščenjem odplak. 
 
3. Naročniki Komisijo na njeno zahtevo uradno obvestijo o vseh dejavnostih, ki jih imajo v 
skladu z odstavkom 1 za izjeme. Komisija lahko sezname kategorij dejavnosti, za katere 
meni, da sodijo med te izjeme, kot informacijo občasno objavi v Uradnem listu Evropskih 
skupnosti. Pri tem Komisija spoštuje vse občutljive komercialne vidike, na katere jih lahko 
opozorijo naročniki, ko predložijo te informacije. 
 

Člen 7 
 
1. Ta direktiva se ne uporablja za javna naročila, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali 
dajanja v najem tretjim osebam, pod pogojem, da naročnik ne uživa nobenih posebnih ali 
izključnih pravic v zvezi s prodajo ali najemom predmetov teh naročil, hkrati pa jih drugi 
subjekti lahko prosto prodajo ali najamejo pod enakimi pogoji kakor naročnik. 
 
2. Naročniki Komisijo na njeno zahtevo uradno obvestijo o vseh kategorijah proizvodov ali 
dejavnosti, ki jih imajo v skladu z odstavkom 1 za izjeme. Komisija lahko sezname kategorij 
proizvodov ali dejavnosti, za katere meni, da sodijo med te izjeme, kot informacijo občasno 
objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Pri tem Komisija spoštuje vse občutljive 
komercialne vidike, na katere jih lahko opozorijo naročniki, ko predložijo te informacije. 
 

Člen 8 
 
1. Ta direktiva se ne uporablja, kadar naročniki, ki opravljajo eno od dejavnosti iz člena 
2(2)(d), oddajo javna naročila za nabave, katerih namen je izključno to, da jim omogočijo 
zagotavljanje ene ali več telekomunikacijskih storitev, kadar lahko druge osebe prosto 
ponujajo iste storitve na istem geografskem območju pod pretežno enakimi pogoji. 
 
2. Naročniki Komisijo na njeno zahtevo uradno obvestijo o vseh storitvah, ki jih imajo v 
skladu z odstavkom 1 za izjeme. Komisija lahko sezname storitev, za katere meni, da sodijo 
med te izjeme, kot informacijo občasno objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Pri tem 
Komisija spoštuje vse občutljive komercialne vidike, na katere jih lahko opozorijo naročniki, 
ko predložijo te informacije. 
 

Člen 9 
 
1. Ta direktiva se ne uporablja za: 
 
(a) javna naročila, ki jih naročniki iz Priloge I oddajo za nabavo vode; 
 
(b) javna naročila, ki jih naročniki iz Prilog II do V oddajo za dobavo energije ali goriv za 
proizvodnjo energije. 



 

 
2. Svet ponovno preveri določbe iz odstavka 1, ko prejme poročilo Komisije skupaj z 
ustreznimi predlogi. 
 

Člen 10 
 
Ta direktiva se ne uporablja za javna naročila, ki jih države članice označijo kot zaupne, ko 
morajo njihovo izvedbo spremljati posebni varnostni ukrepi, v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi, ki veljajo v zadevni državi članici, ali kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih 
interesov te države. 
 

Člen 11 
 
Ta direktiva se ne uporablja za naročila storitev oddana osebi, ki je sama po sebi naročnik v 
smislu člena 1(b) Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov 
oddaje javnih naročil za storitve(1) na podlagi izključne pravice, ki jo subjekt uživa v skladu z 
objavljenimi zakoni in drugimi predpisi, združljivimi s Pogodbo EGS. 
 

Člen 12 
 
Ta direktiva se ne uporablja za javna naročila, ki jih urejajo različna postopkovna pravila in so 
oddana: 
 
1. po mednarodnem sporazumu, sklenjenem v skladu s Pogodbo med državo članico in eno ali 
več tretjimi državami in zajemajočem dobave blaga, gradnje, storitve ali natečaje, katerih 
namen je skupno izvajanje ali izkoriščanje projekta držav podpisnic; o vsakem sporazumu se 
obvesti Komisija, ki se lahko posvetuje s Svetovalnim odborom za javna naročila, 
ustanovljenim s Sklepom Sveta 71/306/EGS(2), ali v primeru sporazumov, urejajočih javna 
naročila, ki jih oddajajo osebe, ki opravljajo dejavnosti iz člena 2(2)(d), s Svetovalnim 
odborom za telekomunikacijska naročila iz člena 39; 
 
2. podjetjem v državi članici ali v tretji državi, v skladu z mednarodnim sporazumom o 
stacioniranju vojaških enot; 
 
3. v skladu s posebnim postopkom mednarodnih organizacij. 
 

Člen 13 
 
1. Ta direktiva se ne uporablja za javna naročila storitev, ki: 
 
(a) jih naročnik odda povezanemu podjetju; 
 
(b) jih mešano podjetje, ki ga je ustanovilo več naročnikov za opravljanje ene od ustreznih 
dejavnosti v smislu člena 2(2), odda enemu od tistih naročnikov ali enemu od podjetij, ki je 
povezano z enim od teh naročnikov, 
 

                                                 
(1) UL št. L 209, 24. 7. 1992, str. 1. 
(2) UL št. L 185, 16. 8. 1971, str. 15. Odločba, kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo 77/63/EGS (UL št. L 
13, 15. 1. 1977, str. 15). 



 

pod pogojem, da vsaj 80 % povprečnega prometa v zvezi s storitvami, ki ga je to podjetje 
realiziralo v Skupnosti v poprejšnjih treh letih, izhaja iz zagotavljanja teh storitev podjetjem, s 
katerimi je povezano. 
 
Kadar isto storitev ali podobne storitve opravlja več kakor eno podjetje, ki je povezano z 
naročnikom, se upošteva skupni promet, ki ga ta podjetja ustvarijo z zagotavljanjem storitev. 
 
2. Naročniki Komisiji na njeno zahtevo uradno pošljejo naslednje podatke glede uporabe 
odstavka 1: 
 
– imena zadevnih podjetij, 
 
– vrsto in vrednost javnih naročil zadevnih storitev, 
 
– podatke, ki so po mnenju Komisije lahko potrebni kot dokaz, da je razmerje med podjetjem, 
kateremu so javna naročila oddana, in naročnikom v skladu z zahtevami tega člena. 
 

Člen 14 
 
1. Ta direktiva se uporablja za javna naročila v ocenjeni vrednosti brez davka na dodano 
vrednost , ki ni manjša od: 
 
(a) 400.000 ECU za javna naročila blaga in storitev, ki jih oddajo subjekti, opravljajoči eno od 
dejavnosti, opredeljenih v členu 2(2)(a), (b) in (c); 
 
(b) 600.000 ECU za javna naročila blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki, opravljajoči eno 
od dejavnosti, opredeljenih v členu 2(2)(d); 
 
(c) 5.000.000 ECU za javna naročila gradenj. 
 
2. Naročnik za izračunavanje ocenjene vrednosti javnega naročila storitev priloži skupno 
plačilo ponudniku storitev, pri čemer upošteva elemente, določene v odstavkih 3 do 13. 
 
3. Za izračunavanje ocenjene vrednosti javnih naročil finančnih storitev se upoštevajo 
naslednje vrednosti: 
 
– kar zadeva zavarovalniške storitve, višina premije, 
 
– kar zadeva bančne in druge finančne storitve, prejemki, provizije, obresti in druge vrste 
plačil, 
 
– kar zadeva javna naročila, ki vključujejo projektiranje, prejemek ali provizija. 
 
4. Podlaga za izračunavanje vrednosti javnega naročila pri javnih naročilih blaga za zakup, 
najem ali nakup na kredit je: 
 
(a) pri javnih naročilih za določeno obdobje, če je to obdobje 12 mesecev ali manj, ocenjena 
skupna vrednost za čas trajanja pogodbe, ali če je obdobje daljše od 12 mesecev, skupna 
vrednost naročila za prvih 12 mesecev in ocenjena vrednost za preostali čas do poteka 
pogodbe; 



 

 
(b) pri javnih naročilih za nedoločen čas ali v primerih, ko trajanja pogodb ni mogoče določiti, 
skupna vrednost pričakovanih obrokov, ki jih je treba plačati v prvih štirih letih. 
 
5. Podlaga za izračunavanje vrednosti javnega naročila pri naročilih storitev, pri katerih niso 
navedeni skupni stroški, je: 
 
– pri javnih naročilih za določeno obdobje, če je to obdobje 48 mesecev ali manj, skupna 
vrednost za ves čas trajanja pogodbe, 
 
– pri javnih naročilih za nedoločeno obdobje ali če je to obdobje daljše od 12 mesecev, 
njihova mesečna vrednost, pomnožena z 48. 
 
6. Kadar so v predlaganem javnem naročilu blaga ali storitev izrecno določene opcijske 
klavzule, je podlaga za izračunavanje vrednosti naročila najvišja možna skupna dovoljena 
vrednost nabave, zakupa, najema ali nakupa na kredit, vključno z opcijskimi klavzulami. 
 
7. Pri zagotavljanju blaga ali storitev v danem obdobju bodisi prek oddaje niza javnih naročil 
enemu ali več dobaviteljem blaga ali ponudnikom storitev bodisi prek javnih naročil, ki jih je 
treba obnoviti, se vrednost javnega naročila izračuna na podlagi: 
 
(a) skupne vrednosti podobnih javnih naročil, ki so bila oddana v prejšnjem proračunskem 
letu ali v zadnjih 12 mesecih, pri čemer je, kjer je to mogoče, treba prilagoditi pričakovane 
spremembe količine ali vrednosti za dvanajst mesecev od prvotne pogodbe; ali 
 
(b) skupne vrednosti javnih naročil, ki se oddajo 12 mesecev po prvem oddanem naročilu ali v 
času celotnega trajanja pogodbe, kadar je to daljše od 12 mesecev. 
 
8. Podlaga za izračunavanje ocenjene vrednosti javnega naročila, ki vključuje blago, pa tudi 
storitve, je skupna vrednost blaga in storitev, ne glede na posamezno vrednost enega in 
drugega. Izračun mora vsebovati vrednost namestitvenih in inštalacijskih del. 
 
9. Podlaga za izračunavanje vrednosti okvirnih sporazumov je ocenjena najvišja vrednost 
vseh javnih naročil, predvidenih za zadevno obdobje. 
 
10. Podlaga za izračunavanje vrednosti javnih naročil gradenj za namene iz odstavka 1 je 
skupna vrednost gradnje. “Gradnja” pomeni rezultat dejavnosti na področju visokih in nizkih 
gradenj kot celote, z namenom, da same po sebi izpolnjujejo gospodarsko in tehnično 
funkcijo. 
 
Zlasti kadar so blago, gradnje ali storitve predmet posameznih sklopov, je treba pri 
ocenjevanju vrednosti iz odstavka 1 upoštevati vrednost vsakega sklopa. Kadar je skupna 
vrednost sklopov enaka vrednosti, določeni v odstavku 1, ali jo presega, ta odstavek velja za 
vse sklope. Vendar pri javnih naročilih gradenj lahko naročniki v zvezi s sklopi, katerih 
ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je manj kakor 1 milijon ECU, odstopajo od 
odstavka 1, pod pogojem, da skupna vrednost teh sklopov ne presega 20 % celotne vrednosti 
sklopov. 
 



 

11. Naročniki za namene odstavka 1 v ocenjeno vrednost javnega naročila gradnje vključijo 
vrednost blaga ali storitev, potrebnih za izvedbo javnih naročil, ki jih dajo na voljo 
gradbeniku. 
 
12. Vrednost blaga ali storitev, ki niso potrebne za izvedbo določenega javnega naročila 
gradnje, se ne sme dodati vrednosti tega javnega naročila gradnje, da bi se tako izognili 
uporabi te direktive za zagotavljanje tega blaga ali teh storitev. 
 
13. Naročniki se tej direktivi ne smejo izogibati tako, da bi delili javna naročila na več 
manjših ali da bi uporabljali posebne metode izračunavanja vrednosti javnih naročil. 
 

NASLOV II 
 

Dvostopenjska uporaba 
 

Člen 15 
 
Javna naročila blaga in gradenj ter naročil, katerih predmet so storitve, naštete v Prilogi XVI 
A, se oddajo v skladu s predpisi naslovov III, IV in V. 
 

Člen 16 
 
Javna naročila, katerih predmet so storitve, naštete v Prilogi XVI B, se oddajo v skladu s 
členoma 18 in 24. 
 

Člen 17 
 
Javna naročila, katerih predmet so storitve, naštete v obeh prilogah XVI A in XVI B, se 
oddajo v skladu s predpisi naslovov III, IV in V, če je vrednost storitev, naštetih v Prilogi XVI 
A, večja od vrednosti storitev, naštetih v Prilogi XVI B. Kjer to ni tako, se oddajo v skladu s 
členoma 18 in 24. 
 

NASLOV III 
 

Tehnične specifikacije in standardi 
 

Člen 18 
 
1. Naročniki vključijo tehnične specifikacije v splošno dokumentacijo ali v razpisno 
dokumentacijo, ki se nanaša na posamezno javno naročilo. 
 
2. Tehnične specifikacije se opredelijo s sklicevanjem na evropske specifikacije, če te 
obstajajo. 
 
3. Če evropskih specifikacij ni, se tehnične specifikacije, kolikor je to mogoče, opredelijo s 
sklicevanjem na druge standarde, ki se uporabljajo v Skupnosti. 
 
4. Naročniki določijo takšne dodatne zahteve, kakršne so potrebne za dopolnitev evropskih 
specifikacij ali drugih standardov. Pri tem dajo prednost specifikacijam, ki določajo zahteve 



 

glede zmogljivosti, in ne oblikovnim ali opisnim značilnostim, razen če ima naročnik 
objektivne razloge za mnenje, da takšne specifikacije niso ustrezne za javno naročilo. 
 
5. Tehnične specifikacije, ki navajajo blago določene znamke, izvora ali procesa, zaradi česar 
bi bila nekatera podjetja v prednosti, druga pa v podrejenem položaju, se ne upoštevajo, razen 
če so takšne specifikacije nujne zaradi predmeta javnega naročila. Zlasti je prepovedano 
navajanje blagovnih znamk, patentov, tipov ali posebnega izvora ali izdelave; vendar če sta 
takšni navedbi dodani besedi “ali podobno”, se to dovoli, kadar predmeta javnega naročila ni 
mogoče drugače opisati s specifikacijami, ki bi bile za vse strani dovolj natančne in 
popolnoma razumljive. 
 
6. Naročniki lahko odstopajo od odstavka 2, če: 
 
(a) je tehnično nemogoče zadovoljivo zagotoviti skladnost proizvoda z evropskimi 
specifikacijami; 
 
(b) bi uporaba odstavka 2 vnaprej določala uporabo Direktive Sveta 86/361/EGS z dne 24. 
julija 1986 o začetni fazi vzajemnega priznavanja homologacij za telekomunikacijsko 
terminalno opremo(1) ali Odločbe Sveta 87/95/EGS z dne 22. decembra 1986 o standardizaciji 
na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij(2); 
 
(c) bi v zvezi s prilagajanjem obstoječe prakse upoštevanja evropskih specifikacij uporaba teh 
specifikacij od naročnika zahtevala, da nabavi blago, ki je nezdružljivo z že obstoječo 
opremo, ali pa bi nabava blaga povzročila nesorazmerne stroške ali nesorazmerne tehnične 
težave. Naročniki, ki uporabljajo to izjemo, lahko to storijo samo na podlagi jasno opredeljene 
in dokumentirane strategije, s katero se zagotovi prehod na evropske specifikacije; 
 
(d) ustrezna evropska specifikacija ni primerna za določeno uporabo ali ne upošteva 
tehničnega razvoja od tedaj, ko je bila sprejeta. Naročniki, ki uporabljajo to izjemo, morajo 
obvestiti ustrezne organizacije za standardizacijo ali druge organe, ki so pooblaščeni, da 
preverjajo evropske specifikacije, o razlogih, zakaj je evropska specifikacija po njihovem 
mnenju neustrezna, in zahtevati revizijo; 
 
(e) je projekt resnično inovativne narave, zaradi česar bi bila uporaba evropskih specifikacij 
neprimerna. 
 
7. V obvestilih, ki so objavljena v skladu s členom 21(1)(a) ali členom 21(2)(a), se navedejo 
vse uporabe izjem iz odstavka 6. 
 
8. Ta člen ne vpliva na obvezna tehnična pravila, če so združljiva s pravom Skupnosti. 
 

Člen 19 
 
1. Naročniki dajo dobaviteljem blaga, gradbenikom ali ponudnikom storitev, ki se zanimajo 
za pridobitev javnega naročila, na njihovo zahtevo na voljo tehnične specifikacije, ki jih redno 
navajajo v svojih javnih naročilih blaga, gradenj ali storitev, ali tehnične specifikacije, ki jih 
nameravajo upoštevati v javnih naročilih in so vključene v periodična informativna obvestila 
v smislu člena 22. 
                                                 
(1) UL št. L 217, 5. 8. 1986, str. 21. 
(2) UL št. L 36, 7. 2. 1987, str. 31. 



 

 
2. Če te tehnične specifikacije temeljijo na dokumentaciji, ki je na voljo zainteresiranim 
dobaviteljem blaga, gradbenikom ali ponudnikom storitev, zadostuje napotilo na to 
dokumentacijo. 
 

NASLOV IV 
 

Postopki za oddajo javnih naročil 
 

Člen 20 
 
1. Naročniki lahko izberejo katerega koli izmed postopkov, opisanih v členu 1(7), pod 
pogojem, da ob upoštevanju odstavka 2 povabijo k oddaji ponudb v skladu s členom 21. 
 
2. Naročniki lahko uporabijo postopek oddaje javnega naročila brez predhodnega povabila k 
oddaji ponudb v naslednjih primerih: 
 
(a) če po postopku s predhodnim povabilom k oddaji ponudb ni nobene ponudbe ali nobene 
primerne ponudbe, pod pogojem, da se prvotni pogoji javnega naročila niso bistveno 
spremenili; 
 
(b) kadar ima javno naročilo samo raziskovalni, eksperimentalni, študijski ali razvojni namen 
in ni namen zagotavljanje dobička ali vračilo stroškov raziskav in razvoja in če oddaja takšnih 
naročil ne vpliva na konkurenčnost pri oddaji poznejših javnih naročil z natanko temi nameni; 
 
(c) kadar iz bodisi tehničnih bodisi umetniških razlogov ali iz razlogov, povezanih z zaščito 
izključnih pravic, javno naročilo lahko izvede samo določen dobavitelj blaga, gradbenik ali 
ponudnik storitev; 
 
(d) če je to nujno potrebno, kadar se zaradi skrajno nujnih primerov ob dogodkih, ki jih 
naročnik ni mogel predvideti, ni mogoče držati rokov, predpisanih za odprte in omejene 
postopke; 
 
(e) pri javnih naročilih blaga za dodatne dobave prvotnega dobavitelja blaga, ki so namenjene 
bodisi za delno nadomestilo običajnih dobav blaga ali inštalacij bodisi za povečanje 
obstoječih dobav blaga ali inštalacij in bi zamenjava dobavitelja blaga ali izvajalca storitev 
prisilila naročnika, da nabavi material, ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo 
neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem; 
 
(f) za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno oddano ali sklenjeno javno 
naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila, pod 
pogojem, da se naročilo odda gradbeniku ali izvajalcu storitev, ki izvaja prvotno naročilo: 
 
– ko takšnih dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od 
glavnega javnega naročila, ne da bi to povzročilo naročniku večje težave, 
 
– ali ko so te dodatne gradnje ali storitve, čeprav bi jih bilo mogoče ločiti od izvedbe 
prvotnega javnega naročila, nujno potrebne za njegovo izvedbo v poznejših fazah; 
 



 

(g) pri javnih naročilih gradenj za nove gradnje, ki so ponovitev podobnih gradenj, kakor so 
bile zaupane gradbeniku, ki mu je isti naročnik že prej oddal javno naročilo, pod pogojem, da 
takšne storitve ali gradnje ustrezajo temeljnemu projektu, za katerega je bilo prvo naročilo 
oddano s povabilom k oddaji ponudb. Že ob povabilu k oddaji ponudb za prvi projekt je treba 
navesti, da se utegne uporabiti ta postopek in da bodo naročniki, ko bodo uporabljali določbe 
člena 14, upoštevali skupne ocenjene stroške poznejših gradenj; 
 
(h) za blago, ponujeno in kupljeno na blagovnih borzah; 
 
(i) za javna naročila, ki se oddajo na podlagi okvirnih sporazumov, pod pogojem, da je 
izpolnjen pogoj iz člena 5(2); 
 
(j) za ugodne nakupe, ko je blago mogoče zagotoviti tako, da se izkoristi posebno ugodna 
priložnost, ki je na voljo zelo kratek čas in je cena bistveno nižja od običajnih tržnih cen; 
 
(k) za nakupe blaga pod posebno ugodnimi pogoji bodisi od dobavitelja blaga, ki gre 
dokončno v stečaj, ali od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev v stečajnem postopku, bodisi 
po sporazumu z upniki ali po podobnem postopku po nacionalnem pravu ali uredbah; 
 
(l) če je zadevno javno naročilo storitev del poznejšega natečaja, ki je izveden v skladu z 
določbami te direktive in v skladu z ustreznimi pravili, mora biti oddan zmagovalcu ali enemu 
izmed zmagovalcev natečaja. V tem primeru mora naročnik vse sodelujoče povabiti na 
pogajanja. 
 

Člen 21 
 
1. Pri javnih naročilih blaga, gradenj ali storitev se javni razpis lahko opravi: 
 
(a) v obliki obvestila, sestavljenega v skladu s Prilogo XII A, B ali C; ali 
 
(b) v obliki periodičnega informativnega obvestila, sestavljenega v skladu s Prilogo XIV; ali 
 
(c) v obliki obvestila o obstoju kvalifikacijskega sistema, ki je sestavljeno v skladu s Prilogo 
XIII. 
 
2. Če se javni razpis opravi v obliki periodičnega informativnega obvestila: 
 
(a) se mora obvestilo izrecno sklicevati na blago, gradnje ali storitve, ki bodo predmet 
naročila, ki bo oddano; 
 
(b) v obvestilu je treba navesti, da bo naročilo oddano po omejenem postopku ali po postopku 
s pogajanji, brez dodatne objave obvestila o javnem razpisu, in povabiti vsa zainteresirana 
podjetja, da se za sodelovanje prijavijo pisno; 
 
(c) naročniki morajo nato povabiti vse kandidate, da potrdijo svoj interes za sodelovanje, na 
podlagi natančnih obvestil o zadevnem javnem naročilu pred začetkom izbire ponudnikov ali 
udeležencev v pogajanjih. 
 



 

3. Če se javni razpis opravi v obliki obvestila o obstoju kvalifikacijskega sistema, se 
ponudniki v omejenem postopku ali udeleženci v postopku s pogajanji izberejo izmed 
usposobljenih kandidatov, v skladu s takšnim sistemom. 
 
4. Pri projektnih natečajih se javni razpis opravi v obliki obvestila, sestavljenega v skladu s 
Prilogo XVII. 
 
5. Obvestila, navedena v tem členu, se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti. 
 

Člen 22 
 
1. Naročniki vsaj enkrat na leto v obliki periodičnega informativnega obvestila objavijo: 
 
(a) pri javnih naročilih blaga skupni obseg javnih naročil za vsako skupino proizvodov, 
katerih ocenjena vrednost je ob upoštevanju določb člena 14 enaka ali večja od 750.000 ECU 
in ki jih nameravajo oddati v naslednjih 12 mesecih; 
 
(b) pri javnih naročilih gradenj temeljne lastnosti javnih naročil gradenj, ki jih naročniki 
nameravajo oddati in katerih ocenjena vrednost ni manjša od praga, predpisanega v členu 
14(1); 
 
(c) pri javnih naročilih storitev ocenjeno skupno vrednost javnih naročil storitev v vsaki 
kategoriji storitev, naštetih v Prilogi XVI A, ki jih nameravajo oddati v naslednjih 12 mesecih 
in katerih ocenjena skupna vrednost je ob upoštevanju določb člena 14 enaka ali večja od 
750.000 ECU. 
 
2. Obvestilo se sestavi v skladu s Prilogo XIV in se objavi v Uradnem listu Evropskih 
skupnosti. 
 
3. Kadar se obvestilo uporabi kot sredstvo za objavo javnega razpisa v skladu s členom 
21(1)(b), je lahko objavljeno največ 12 mesecev pred datumom, ko se pošlje povabilo, 
navedeno v členu 21(2)(c). Poleg tega se mora naročnik držati skrajnih rokov, predpisanih v 
členu 26(2). 
 
4. Naročniki lahko objavljajo zlasti periodična informativna obvestila, ki se nanašajo na večje 
projekte, na da bi v njih ponavljali informacije, ki so bile že vključene v prejšnje periodično 
informativno obvestilo, pod pogojem, da je jasno navedeno, da so to dodatna obvestila. 
 

Člen 23 
 
1. Ta člen se uporablja za natečaje, organizirane kot del postopka, ki vodi v oddajo javnega 
naročila storitev, katerega ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je večja od 
vrednosti, navedene v členu 14(1). 
 
2. Ta člen se uporablja za vse natečaje, pri katerih je skupna vrednost nagrad in plačil 
udeležencem večja od 400.000 ECU, ko gre za natečaje, katere organizirajo naročniki, ki 
opravljajo eno izmed dejavnosti iz člena 2(2)(a), (b) in (c), in 600.000 ECU za natečaje, 
katere organizirajo naročniki, ki opravljajo eno izmed dejavnosti iz člena 2(2)(d). 
 



 

3. Pravila za organizacijo natečajev morajo biti v skladu z zahtevami tega člena in jih je treba 
sporočiti tistim, ki se zanimajo za sodelovanje na natečaju. 
 
4. Pristop udeležencev do natečajev ne sme biti omejen: 
 
– na podlagi ozemlja ali dela ozemlja države članice, 
 
– z utemeljitvijo, da bi po zakonodaji države članice, v kateri natečaj poteka, morali biti 
fizične ali pravne osebe. 
 
5. Če so natečaji omejeni na ožje število udeležencev, morajo naročniki predpisati jasna in 
nediskriminatorna merila izbire. V vsakem primeru mora število kandidatov, ki so povabljeni 
k sodelovanju, zadostovati za zagotovitev dejanske konkurence. 
 
6. Žirijo lahko sestavljajo le fizične osebe, ki niso povezane z udeleženci natečaja. Če se od 
udeležencev natečaja zahteva določeno strokovno znanje, mora imeti vsaj tretjina članov 
žirije najmanj enako ali enakovredno strokovno znanje. 
 
Žirija mora biti pri svojih odločitvah in mnenjih avtonomna. To se doseže na podlagi 
anonimno predloženih projektov in le na podlagi meril, ki so bila navedena v obvestilu, 
predvidenem v Prilogi XVII. 
 

Člen 24 
 
1. Naročniki, ki so oddali javno naročilo ali organizirali natečaj, Komisiji v dveh mesecih od 
oddaje naročila in pod pogoji, ki jih Komisija predpiše v skladu s postopkom, predpisanim v 
členu 40, sporočijo rezultate postopka oddaje, in to v obliki obvestila, sestavljenega v skladu s 
Prilogo XV ali Prilogo XVIII. 
 
2. Podatki, navedeni v skladu z oddelkom I Priloge XV ali v skladu s Prilogo XVIII, se 
objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti. V tej zvezi Komisija spoštuje vse občutljive 
komercialne vidike, na katere jih lahko opozorijo naročniki, ko predložijo te informacije v 
zvezi s točkama 6 in 9 Priloge XV. 
 
3. Naročniki, ki oddajajo javna naročila storitev iz kategorije št. 8 Priloge XVI A, za katera  se 
uporablja člen 20(2)(b), morajo v zvezi s točko 3 Priloge XV navesti samo glavni naslov v 
smislu razvrstitve iz Priloge XVI. Naročniki, ki oddajajo javna naročila storitev iz kategorije 
št. 8 Priloge XVI A, za katera se ne uporablja člen 20(2)(b), lahko na podlagi poslovne 
tajnosti omejijo informacije, predvidene v točki 3 Priloge XV. Vendar pa morajo zagotoviti, 
da so vse informacije, objavljene v skladu s to točko, vsaj tako podrobne kakor tiste, ki jih 
vsebuje obvestilo o povabilu k oddaji ponudb, objavljeno v skladu s členom 20(1), ali če se 
uporablja kvalifikacijski sistem, vsaj tako podrobne kakor kategorija, navedena v členu 30(7). 
V primerih, naštetih v Prilogi XVI B, naročniki v obvestilu navedejo, ali se strinjajo z njihovo 
objavo. 
 
4. Podatki, navedeni v skladu z oddelkom II Priloge XV, se ne smejo objavljati, razen v 
agregirani obliki za statistične namene. 
 
 
 



 

Člen 25 
 
1. Naročniki morajo biti zmožni predložiti dokazilo o datumu, ko so odposlali obvestila, 
navedena v členih 20 do 24. 
 
2. Obvestila se objavijo v celoti v izvirnem jeziku v Uradnem listu Evropskih skupnosti in v 
banki podatkov TED. Povzetek pomembnih delov vsakega obvestila se objavi v drugih 
uradnih jezikih Skupnosti, pri čemer je verodostojno samo izvirno besedilo. 
 
3. Urad za uradne objave Evropskih skupnosti objavi obvestila najpozneje v 12 dneh po tem, 
ko so bila odposlana. V izjemnih primerih si prizadeva, da obvestila, navedena v členu 
21(1)(a), objavi v petih dneh, če tako zahteva naročnik in pod pogojem, da je bilo obvestilo na 
Urad poslano po elektronski pošti, teleksu ali telefaksu. V vsaki izdaji Uradnega lista 
Evropskih skupnosti, ki vsebuje eno ali več obvestil, je treba ponatisniti vzorec obvestila ali 
obvestil, na katerem temelji objavljeno obvestilo ali obvestila. 
 
4. Stroške objave obvestil v Uradnem listu Evropskih skupnosti nosijo Skupnosti. 
 
5. Javna naročila ali natečaji, v zvezi s katerimi je objavljeno obvestilo v Uradnem listu 
Evropskih skupnosti v skladu s členom 21(1) ali (4), se ne objavijo na noben drug način, 
preden se to obvestilo ne odpošlje Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Takšna 
objava ne sme vsebovati drugih podatkov, kakor so tisti, ki so objavljeni v Uradnem listu 
Evropskih skupnosti. 
 

Člen 26 
 
1. Naročniki v odprtih postopkih določijo rok za sprejemanje ponudb, ki je lahko največ 52 
dni od datuma, ko je bilo obvestilo odposlano. Ta rok se lahko skrajša na 36 dni, če so 
naročniki obvestilo objavili v skladu s členom 22(1). 
 
2. V omejenih postopkih in postopkih s pogajanji po predhodnem povabilu k oddaji ponudb 
veljajo naslednja izhodišča: 
 
(a) rok za sprejemanje prijav za sodelovanje na podlagi obvestila, objavljenega v skladu s 
členom 21(1)(a), ali na podlagi naročnikovega povabila v skladu s členom 21(2)(c) je 
praviloma vsaj pet tednov od datuma, ko je bilo obvestilo ali povabilo odposlano, in v 
nobenem primeru ne manj, kakor je rok za objavo, predpisan v členu 25(3), in 10 dodatnih 
dni; 
 
(b) rok za sprejemanje ponudb se lahko določi z vzajemnim dogovorom med naročnikom in 
izbranimi kandidati, pod pogojem, da se vsem ponudnikom dá enako časa za pripravo in 
oddajo ponudb; 
 
(c) kadar ni mogoče doseči dogovora glede roka za sprejemanje ponudb, naročnik določi rok, 
ki je praviloma vsaj tri tedne in v nobenem primeru ni manj kakor 10 dni od datuma povabila 
k oddaji ponudbe; čas, ki je na voljo, mora biti dovolj dolg, da se upoštevajo zlasti vsi 
dejavniki iz člena 28(3). 
 
 
 



 

Člen 27 
 
V razpisni dokumentaciji naročnik lahko od ponudnika zahteva, da v ponudbi navede vsak del 
javnega naročila, ki ga s podpogodbo namerava odstopiti tretjim osebam. 
 
Ta navedba ne sme vplivati na vprašanje odgovornosti glavnega gradbenika. 
 
 

Člen 28 
 
1. Pod pogojem, da so dobavitelji blaga, gradbeniki ali ponudniki storitev pravočasno 
zahtevali razpisno dokumentacijo, jo mora naročnik odposlati praviloma v šestih dneh po 
prejemu vloge. 
 
2. Pod pogojem, da je bila zahteva za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo 
vložena pravočasno, jih mora naročnik priskrbeti najmanj šest dni pred zadnjim datumom, 
določenim za sprejemanje ponudb. 
 
3. Če ponudbe zahtevajo preverjanje obsežne dokumentacije, na primer dolgih tehničnih 
specifikacij, ogled lokacije ali pregled razpisne dokumentacije na kraju samem, se to upošteva 
pri določanju ustreznih rokov. 
 
4. Naročniki morajo povabiti vse izbrane kandidate istočasno in v pisni obliki. Povabilu mora 
biti priložena razpisna dokumentacija. Vsebovati mora najmanj naslednje podatke: 
 
(a) naslov, od katerega se lahko zahteva razpisna dokumentacija, zadnji rok za takšne zahteve 
ter znesek in načine plačila vsote, ki jo je treba plačati za to dokumentacijo ali informacije; 
 
(b) zadnji rok za sprejemanje ponudb, naslov, na katerega jih je treba poslati, in jezik ali 
jezike, v katerih morajo biti sestavljene; 
 
(c) napotilo na vse objavljene razpise za javna naročila; 
 
(d) navedbo dokumentov, ki jih je treba priložiti; 
 
(e) merila za oddajo javnih naročil, če niso navedena v obvestilu; 
 
(f) vse druge posebne pogoje za sodelovanje pri javnem naročilu. 
 
5. Prijave za sodelovanje pri javnih naročilih in povabilih na razpis je treba poslati po 
najhitrejši možni komunikacijski poti. Če se prijave za sodelovanje pošiljajo s telegramom, po 
teleksu, telefonu ali kakršnih koli drugih elektronskih sredstvih, jih je treba potrditi s pismom, 
poslanim pred iztekom roka iz člena 26(1), ali pred iztekom roka, ki ga naročniki določijo v 
skladu s členom 26(2). 
 

Člen 29 
 
1. Naročnik v razpisni dokumentaciji lahko navede, ali pa to od njega zahteva država članica, 
organ ali organe, od katerih ponudnik lahko pridobi ustrezne informacije o obveznostih, ki se 
nanašajo na določbe o varstvu pri delu in na delovne pogoje, veljavne v državi članici, regiji 



 

ali na območju, kjer se bo gradnja ali storitve izvajale ali opravljale, in ki bodo veljali za 
izvedeno gradnjo ali opravljene storitve na kraju samem med izvajanjem javnega naročila. 
 
2. Naročnik, ki predloži informacije, navedene v odstavku 1, mora od ponudnikov ali 
udeležencev razpisnega postopka za javno naročilo zahtevati navedbo, da so med 
sestavljanjem ponudbe upoštevali obveznosti, ki se nanašajo na določbe o zaščiti 
zaposlovanja in na delovne pogoje, ki veljajo na kraju, kjer se bodo izvajala dela ali opravljale 
storitve. To ne vpliva na uporabo člena 34(5) v zvezi s preverjanjem neobičajno nizkih cen v 
ponudbi. 
 

NASLOV V 
 

Preverjanje usposobljenosti, izbira in oddaja 
 

Člen 30 
 
1. Naročniki, ki tako želijo, lahko vzpostavijo in vodijo kvalifikacijski sistem preverjanja 
usposobljenosti dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev. 
 
2. Sistem, ki lahko vključuje različne stopnje preverjanja usposobljenosti, mora delovati na 
podlagi objektivnih meril in pravil, ki jih določi naročnik. Naročnik mora kot referenco 
uporabiti evropske standarde, kadar je to primerno. Merila in pravila se po potrebi lahko 
osvežijo. 
 
3. Merila in pravila za preverjanje usposobljenosti morajo biti na voljo zainteresiranim 
dobaviteljem blaga, gradbenikom in ponudnikom storitev, če jih ti zahtevajo. Osvežena merila 
in pravila je treba sporočiti zainteresiranim dobaviteljem blaga, gradbenikom in ponudnikom 
storitev. Če naročnik meni, da kvalifikacijski sistem nekaterih tretjih oseb ali organov 
izpolnjuje njegove zahteve, imena teh tretjih oseb ali organov sporoči zainteresiranim 
dobaviteljem blaga, gradbenikom in ponudnikom storitev. 
 
4. Naročniki morajo ponudnike obvestiti o svoji odločitvi glede usposobljenosti v razumnem 
roku. Če bo odločanje trajalo več kakor šest mesecev od predložitve prošnje, mora naročnik v 
dveh mesecih od dneva predložitve ponudbe prosilca obvestiti o razlogih, ki upravičujejo 
podaljšanje roka, in o datumu, do katerega bo njegova prošnja sprejeta ali zavrnjena. 
 
5. Kadar se sprejema odločitev glede usposobljenosti ali kadar se osvežujejo merila in pravila, 
naročniki ne smejo: 
 
– določati pogojev upravne, tehnične ali finančne narave za nekatere dobavitelje blaga, 
gradbenike ali ponudnike storitev, če isti pogoji ne veljajo za druge, 
 
– zahtevati preskusov ali dokazov, podvajajočih objektivna dokazila, ki so že na voljo. 
 
6. Ponudniki, katerih usposobljenost je zavrnjena, so obveščeni o tej odločitvi in o razlogih za 
zavrnitev. Razlogi morajo temeljiti na merilih za usposobljenost iz odstavka 2. 
 
7. O usposobljenih dobaviteljih blaga, gradbenikih ali ponudnikih storitev se vodi pisna 
evidenca, ki se lahko razdeli na kategorije glede na vrsto javnega naročila, za katero 
usposobljenost velja. 



 

 
8. Naročniki lahko usposobljenost dobavitelja blaga, gradbenika ali ponudnika storitev 
prekličejo samo iz razlogov na podlagi meril iz odstavka 2. O nameri, da se bo usposobljenost 
preklicala, je treba dobavitelja blaga, gradbenika ali ponudnika storitev uradno in v pisni 
obliki obvestiti vnaprej, skupaj z razlogom ali razlogi, ki upravičujejo predlagano dejanje. 
 
9. O kvalifikacijskem sistemu se v skladu s Prilogo XIII sestavi obvestilo, ki se objavi v 
Uradnem listu Evropskih skupnosti in v katerem se navedejo namen kvalifikacijskega sistema 
in pogoji dostopnosti do pravil v zvezi z njegovim delovanjem. Če sistem traja več kakor tri 
leta, je obvestilo treba objaviti vsako leto. Če sistem traja manj časa, zadostuje prvo obvestilo. 
 

Člen 31 
 
1. Naročniki, ki izbirajo kandidate za oddajo ponudb v omejenem postopku ali za sodelovanje 
v postopku s pogajanji, morajo to storiti v skladu z objektivnimi merili in pravili, ki jih 
predpišejo in dajo na voljo zainteresiranim dobaviteljem blaga, gradbenikom ali ponudnikom 
storitev. 
 
2. Uporabljena merila lahko vključujejo merila za izključitev, določena v členu 23 Direktive 
71/305/EGS in v členu 20 Direktive 77/62/EGS. 
 
3. Merila lahko temeljijo na objektivni potrebi naročnika, da zmanjša število kandidatov na 
raven, ki je upravičena glede na potrebo po ravnovesju med posebnimi značilnostmi postopka 
oddaje javnega naročila in finančnimi sredstvi, potrebnimi za njegovo izvedbo. Vendar pa se 
mora pri številu izbranih kandidatov upoštevati, da je treba zagotoviti ustrezno konkurenco. 
 

Člen 32 
 
Če naročnik zahteva, da se predložijo certifikati, ki jih sestavljajo neodvisni organi, pristojni 
za potrjevanje skladnosti ponudnika storitev s posameznimi standardi zagotavljanja kakovosti, 
se morajo ti nanašati na sisteme za zagotavljanje kakovosti, ki temeljijo na ustrezni seriji 
evropskih standardov EN 29 000, potrdijo pa jih organi v skladu s serijo evropskih standardov 
EN 45 000. 
 
Naročniki morajo priznavati enakovredne certifikate organov, ustanovljenih v drugih državah 
članicah. Prav tako morajo sprejemati druga dokazila o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje 
kakovosti od ponudnikov storitev, ki nimajo dostopa do teh certifikatov ali nimajo možnosti, 
da bi jih pridobili v ustreznem roku. 
 

Člen 33 
 
1. Ponudbo lahko predloži ali se pogaja skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali 
ponudnikov storitev. Naročnik od takšne skupine ne sme zahtevati, da se zaradi predložitve 
ponudbe ali pogajanj preoblikuje v kako posebno pravno formalno obliko, vendar pa se od 
izbrane skupine lahko zahteva, da se preoblikuje, potem ko ji je bilo javno naročilo oddano, 
če je takšno preoblikovanje potrebno za uspešno izvedbo javnega naročila. 
 
2. Kandidati ali ponudniki, ki po zakonodaji države članice, v kateri so ustanovljeni, smejo 
opravljati ustrezne storitvene dejavnosti, se ne smejo zavrniti samo z utemeljitvijo, da bi po 



 

zakonodaji države članice, v kateri je javno naročilo oddano, morali biti fizična ali pravna 
oseba. 
 
3. Vendar pa se od pravnih oseb lahko zahteva, da v ponudbi ali prošnji za sodelovanje 
navedejo imena in ustrezno strokovno znanje osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve. 
 

Člen 34 
 
1. Brez poseganja v nacionalne zakone in druge predpise v zvezi s plačilom nekaterih storitev 
naročniki javne ponudbe oddajajo na podlagi naslednjih meril: 
 
(a) ekonomsko najugodnejša ponudba, vključno z različnimi merili, ki so odvisna od 
zadevnega naročila, na primer: datum dobave in zaključka gradenj, tekoči stroški, stroškovna 
učinkovitost, kakovost, estetske in funkcionalne lastnosti, tehnične prednosti, poprodajne 
storitve in tehnična pomoč, obveznosti v zvezi z rezervnimi deli, zanesljivost dobav in cena; 
ali 
 
(b) samo najnižja cena. 
 
2. V primeru, navedenem v odstavku 1(a), morajo naročniki v razpisni dokumentaciji ali 
objavi javnega naročila navesti vsa merila, ki jih nameravajo uporabiti pri oddaji, in to po 
vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče. 
 
3. Če je merilo oddaje javnega naročila ekonomsko najugodnejša ponudba, lahko naročniki 
upoštevajo variante, ki jih predloži ponudnik in ustrezajo minimalnim zahtevanim 
specifikacijam naročnikov. Naročniki morajo v razpisni dokumentaciji navesti minimalne 
specifikacije, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih, in posebne zahteve za njihovo 
predložitev. Če variantna ponudba ni dopustna, morajo to navesti v razpisni dokumentaciji. 
 
4. Naročniki ne smejo zavrniti predložitve variantne ponudbe samo z utemeljitvijo, da je bila 
sestavljena na podlagi tehničnih specifikacij, opredeljenih z napotilom na evropske 
specifikacije ali na nacionalne tehnične specifikacije, ki so bile priznane kot skladne z 
bistvenimi zahtevami v smislu Direktive 89/106/EGS. 
 
5. Če se izkaže, da so za dano javno naročilo ponujene cene v zvezi z zagotavljanjem storitev 
neobičajno nizke, mora naročnik, preden takšne ponudbe zavrne, pisno zahtevati podrobno 
obrazložitev sestavnih delov ponudbe, za katere meni, da so odločilni, in jih preveriti, 
upoštevajoč prejete obrazložitve. Za odgovor lahko določi razumen rok. 
 
Naročnik lahko upošteva objektivno utemeljene obrazložitve, ki se nanašajo na ekonomiko 
načina gradnje ali proizvodnje, na izbrane tehnične rešitve, na izjemno ugodne pogoje, ki jih 
ima ponudnik na voljo za izvajanje javnega naročila, ali na izvirnost proizvoda ali gradnje, ki 
ga ali jo predlaga ponudnik. 
 
Naročniki lahko zavrnejo ponudbe, ki vsebujejo neobičajno nizke cene zaradi prejemanja 
državne pomoči, samo v primeru, če so se o tem prej posvetovali s ponudnikom in če 
ponudnik ni mogel dokazati, da je bila zadevna pomoč sporočena Komisiji v skladu s členom 
93(3) Pogodbe EGS ali da je prejel soglasje Komisije. Naročniki, ki zavrnejo ponudbo v teh 
okoliščinah, morajo o tem obvestiti Komisijo. 
 



 

Člen 35 
 
1. Člen 27(1) se ne uporablja, kadar država članica utemeljuje oddajo javnih naročil na drugih 
merilih, v okviru pravil, ki veljajo v času sprejetja te direktive, katerih cilj je, da se prednost 
dá nekaterim ponudnikom, vendar to velja le, če so pravila, na katera se sklicuje, združljiva s 
Pogodbo. 
 
2. Brez poseganja v odstavek 1 ta direktiva do 31. decembra 1992 ne preprečuje uporabe 
nacionalnih določb, ki veljajo za oddajanje javnih naročil blaga ali gradenj, katerih cilj je 
zmanjševanje regionalnih razlik in spodbujanje zaposlovanja v regijah, ki so v najbolj 
neugodnem položaju, ali v regijah, ki trpijo zaradi upada industrije, vendar to velja le, če so 
zadevne določbe združljive s Pogodbo EGS in mednarodnimi obveznostmi Skupnosti. 
 

Člen 36 
 
1. Ta člen se uporablja za ponudbe proizvodov, ki so po izvoru iz tretjih držav, s katerimi 
Skupnost ni sklenila dvostranskega ali večstranskega sporazuma, ki bi zagotavljal primerljiv 
in dejanski dostop podjetij iz Skupnosti na trge teh tretjih držav. To ne vpliva na obveznosti 
Skupnosti ali njenih držav članic do tretjih držav. 
 
2. Vse ponudbe za oddajo javnega naročila blaga se lahko zavrnejo, če delež proizvodov, ki 
so po izvoru iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 802/68 z 
dne 27. junija 1968 o opredelitvi koncepta o izvoru blaga(1), presega 50 % skupne vrednosti 
proizvodov, ki sestavljajo ponudbo. 
 
Za namene tega člena se programska oprema, ki se uporablja v opremi telekomunikacijskih 
omrežij, pojmuje kot proizvod. 
 
3. Če sta, ob upoštevanju odstavka 4, dve ponudbi ali več enakovredni v skladu z merili za 
oddajo, opredeljenimi v členu 34, je treba dati prednost ponudbam, ki jih ni mogoče zavrniti v 
skladu z odstavkom 2. Cene teh ponudb je za namene tega člena treba obravnavati kot 
enakovredne, če razlika v ceni ne presega 3 %. 
 
4. Vendar se eni ponudbi ne sme dati prednosti pred drugo v skladu z odstavkom 3, če bi 
naročnik z njenim sprejetjem moral nabaviti material, ki bi se po tehničnih lastnostih 
razlikoval od obstoječega, kar bi povzročilo neskladnost ali tehnične težave pri delovanju in 
vzdrževanju ali bi povzročilo nesorazmerne stroške. 
 
5. Za namen tega člena se tiste tretje države, na katere so se z Odločba Sveta v skladu z 
odstavkom 1 razširile ugodnosti določb te direktive, ne upoštevajo pri določanju deleža iz 
odstavka 2 glede proizvodov, ki so po izvoru iz tretjih držav. 
 
6. Komisija predloži Svetu letno poročilo (prvič v drugi polovici leta 1991) o napredku, 
storjenem v dvostranskih ali večstranskih pogajanjih glede dostopa podjetij iz Skupnosti na 
trge tretjih držav na področjih, ki so vključena v to direktivo, o rezultatih, ki so jih ta 
pogajanja morda prinesla, in tudi o dejanskem izvajanju vseh sklenjenih sporazumov. 
 

                                                 
(1) UL št. L 148, 28. 6. 1968, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3860/87 (UL št. L 
363, 23. 12. 1987, str. 30). 



 

Svet, ki o predlogu Komisije odloča s kvalificirano večino, lahko spremeni določbe tega člena 
ob upoštevanju teh sprememb. 
 

Člen 37 
 
1. Države članice obvestijo Komisijo o vseh splošnih pravnih ali dejanskih težavah, s katerimi 
se srečujejo njihova podjetja ob pridobivanju javnih naročil storitev v tretjih državah. 
 
2. Komisija poroča Svetu pred 31. decembrom 1994 in nato v rednih presledkih o odpiranju 
trga javnih naročil storitev v tretjih državah in o napredku pri pogajanjih s temi državami 
glede tega vprašanja, zlasti v okviru sporazuma GATT. 
 
3. Kadar koli Komisija na podlagi poročil iz odstavka 2 ali drugih informacij ugotovi, da tretja 
država v zvezi z oddajanjem javnih naročil storitev: 
 
(a) ne omogoča podjetjem iz Skupnosti dejanskega dostopa primerljivega s tistim, ki ga 
Skupnost omogoča podjetjem iz te države; 
 
(b) ne omogoča podjetjem iz Skupnosti nacionalne obravnave ali istih konkurenčnih 
možnosti, kakor so na voljo domačim podjetjem; ali 
 
(c) podjetjem iz drugih tretjih držav omogoča ugodnejše obravnavanje kakor podjetjem iz 
Skupnosti, 
 
se mora obrniti na zadevne tretje države, da poskusi odpraviti to stanje. 
 
4. V skladu s pogoji iz odstavka 3 lahko Komisija kadar koli predlaga, naj Svet odloči, da se 
začasno ustavi ali omeji oddajanje javnih naročil storitev: 
 
(a) podjetjem, za katera velja zakonodaja zadevnih tretjih držav; 
 
(b) podjetjem, ki so pridružena podjetjem, določenim v točki (a), in imajo sedež v Skupnosti, 
vendar nimajo nobene neposredne in dejanske povezave z gospodarstvom ene izmed držav 
članic; 
 
(c) podjetjem, ki predložijo ponudbe, katerih predmet so storitve, ki so po izvoru iz zadevne 
tretje države, 
 
za obdobje, ki se določi z odločbo. Svet o tem čimprej odloča s kvalificirano večino. 
 
Komisija lahko predlaga te ukrepe na lastno pobudo ali na zahtevo države članice. 
 
5. Ta člen ne vpliva na obveznosti Skupnosti do tretjih držav. 
 
 
 
 
 
 

NASLOV VI 



 

 
Končne določbe 

 
Člen 38 

 
1. Vrednostni pragovi v nacionalnih valutah, določeni v členu 14, se načeloma revidirajo 
vsaki dve leti z začetkom veljavnosti od datuma, predvidenega v Direktivi 77/62/EGS, ko gre 
za pragove javnih naročil blaga in storitev, in od datuma, predvidenega v Direktivi 
71/305/EGS, ko gre za pragove javnih naročil gradenj. Izračun teh zneskov mora temeljiti na 
povprečnih dnevnih vrednostih teh valut, izraženih v ekujih, za obdobje zadnjih 24 mesecev, 
ki se konča zadnji dan avgusta pred revizijo, z začetkom veljavnosti 1. januarja. Zneski se 
objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti v začetku novembra. 
 
2. Metoda izračunavanja, predpisana v odstavku 1, se preuči v skladu z določbami Direktive 
77/62/EGS. 
 

Člen 39 
 
1. Komisiji glede naročanja naročnikov, ki opravljajo eno od dejavnosti iz člena 2(2)(d), 
pomaga svetovalni odbor, in to Svetovalni odbor za telekomunikacijska naročila. Odbor 
sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije. 
 
2. Komisija se s tem odborom posvetuje o: 
 
(a) spremembah Priloge X; 
 
(b) reviziji vrednostnih pragov v nacionalnih valutah; 
 
(c) pravilih v zvezi z javnimi naročili, ki so oddana po mednarodnih sporazumih; 
 
(d) preverjanju uporabe te direktive; 
 
(e) postopkih, opisanih v členu 40(2), ki veljajo za obvestila in statistična poročila. 
 

Člen 40 
 
1. Priloge I do X se revidirajo v skladu s postopkom, določenim v odstavkih 4 do 8, da se 
zagotovi njihovo izpolnjevanje meril iz člena 2. 
 
2. Pogoji za predložitev, odpošiljanje, sprejemanje, prevajanje, hranjenje in distribucijo 
obvestil iz členov 21, 22 in 24, in statističnih poročil, predvidenih v členu 42, se zaradi 
poenostavitve določijo v skladu s postopkom, določenim v odstavkih 4 do 8. 
 
3. Nomenklatura, navedena v prilogah XVI A in XVI B, in napotila v obvestilih k 
posameznim postavkam nomenklature se lahko spremenijo v skladu s postopkom, določenim 
v odstavkih 4 do 8. 
 
4. Revidirani prilogi in pogoji iz odstavkov 1 in 2 se objavijo v Uradnem listu Evropskih 
skupnosti. 
 



 

5. Komisiji pomagata Svetovalni odbor za javna naročila in pri reviziji Priloge X Svetovalni 
odbor za telekomunikacijska naročila, predviden v členu 39 te direktive. 
 
6. Predstavnik Komisije odboru predstavi osnutek sklepov, ki naj bi jih sprejeli. Odbor v roku, 
ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve, o osnutku predloži svoje mnenje, če je 
potrebno, z glasovanjem. 
 
7. Mnenje se navede v zapisniku; poleg tega ima vsaka država članica pravico, da zaprosi, naj 
se njeno stališče navede v zapisniku. 
 
8. Komisija kar najbolj upošteva mnenje, ki ga predloži odbor. Odbor obvesti o načinu, kako 
je bilo njegovo mnenje upoštevano. 
 

Člen 41 
 
1. Naročniki morajo o vsakem javnem naročilu hraniti ustrezne podatke, ki jim zadostujejo, 
da pozneje lahko upravičujejo odločitve, katere so sprejeli v zvezi: 
 
(a) z usposobljenostjo in izbiro gradbenikov, dobaviteljev blaga ali ponudnikov storitev in 
oddajo javnih naročil; 
 
(b) z odstopanji od uporabe evropskih specifikacij v skladu s členom 18(6); 
 
(c) z uporabo postopkov brez predhodnega povabila k oddaji ponudb v skladu s členom 21(2); 
 
(d) z neuporabo naslovov II, III in IV v skladu z odstopanji, predvidenimi v naslovu I. 
 
2. Te podatke je treba hraniti najmanj štiri leta od dneva oddaje javnega naročila, tako da 
naročnik v tem obdobju lahko Komisiji zagotovi potrebne podatke, če ta tako zahteva. 
 

Člen 42 
 
1. Država članica mora v skladu z načini, ki bodo predpisani po postopkih, predvidenih v 
členu 40(4) do (8), zagotoviti, da Komisija vsako leto prejme statistično poročilo, razdeljeno 
po državah članicah in posameznih kategorijah dejavnosti, na katere se nanašajo priloge I do 
X, o skupni vrednosti javnih naročil, oddanih pod pragovi, opredeljenimi v členu 14, ki bi bili, 
če ne bi bili pod pragovi, vključeni v to direktivo. 
 
2. V skladu s postopkom iz člena 40 se določijo načini, s katerimi se zagotovi, da: 
 
(a) se v interesu upravne poenostavitve javna naročila manjših vrednosti lahko izključijo, pod 
pogojem, da uporabnost statističnih podatkov s tem ni ogrožena; 
 
(b) se spoštuje zaupnost predloženih informacij. 
 

Člen 43 
 
Člen 2(2) Direktive 77/62/EGS se nadomesti z naslednjim: 
 
»Ta direktiva se ne uporablja za: 



 

 
(a) javna naročila, oddana na področjih, navedenih v členih 2, 7, 8 in 9 Direktive Sveta 
90/531/EGS z dne 17. septembra 1990 o postopkih javnega naročanja za subjekte, ki delujejo 
na področju vodnega, energetskega, transportnega in telekomunikacijskega sektorja(1) ali 
izpolnjujejo pogoje iz člena 6(2) navedene direktive; 
 
(b) blago, ki nosi oznako zaupno, ali kadar morajo njegovo dostavo spremljati posebni 
varnostni ukrepi, v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo v zadevni državi članici ali 
kadar to zahteva zaščita temeljnih varnostnih interesov te države(1). 
––––––––––––– 
(1) UL št. L 297, 29. 10. 1990, str. 1.« 
 

Člen 44 
 
Komisija najpozneje štiri leta po začetku uporabe te direktive v tesnem sodelovanju s 
Svetovalnim odborom za javna naročila revidira način delovanja te direktive in področje 
njene uporabe, in če je to potrebno, dá nove predloge, kako jo prilagoditi glede na 
spremembe, zlasti glede napredka pri odpiranju trgov javnih naročil in ravni konkurenčnosti. 
Glede subjektov, ki opravljajo eno od dejavnosti, opredeljenih v členu 2(2)(d), Komisija tesno 
sodeluje s Svetovalnim odborom za telekomunikacijska naročila. 
 

Člen 45 
 
1. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami te direktive, in jih 
uporabijo najpozneje do 1. julija 1994. O tem takoj obvestijo Komisijo. 
 
2. Vendar pa Kraljevina Španija lahko predvidi, da ukrepi iz odstavka 1 začnejo veljati šele od 
1. januarja 1997, Helenska republika in Portugalska republika pa lahko predvidita, da ukrepi 
iz odstavka 1 začnejo veljati šele od 1. januarja 1998. 
 
3. Direktiva 90/531/EGS preneha veljati z datumom, ko države članice začnejo uporabljati to 
direktivo, kar bo brez vpliva na obveznosti držav članic glede skrajnih rokov, predpisanih v 
členu 37 navedene direktive. 
 
4. Sklicevanje na Direktivo 90/531/EGS pomeni sklicevanje na to direktivo. 
 

Člen 46 
 
Ko države članice sprejmejo predpise iz člena 45, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se 
nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. 
 

Člen 47 
 
Države članice Komisiji predložijo temeljne določbe nacionalnega prava, zakone in druge 
predpise, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva. 
 

Člen 48 
 
Ta direktiva je naslovljena na države članice. 
 



 

V Luxembourgu, 14. junija 1993 
 

Za Svet 
 

Predsednik 
 

J. TRØJBORG 
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PRILOGA I 
 

PROIZVODNJA, TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA PITNE VODE 
 
BELGIJA 
 
Subjekt, ustanovljen v skladu z décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en 
entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région 
chargé de la production et du grand transport d'eau. 
 
Subjekt, ustanovljen v skladu z arreté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société 
wallonne de distribution d'eau. 
 
Subjekt, ustanovljen v skladu z arrété du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation 
des statuts de la société flamande de distribution d'eau. 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo in so ustanovljeni v skladu z loi relative aux 
intercommunales du 22 décembre 1986. 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo, ustanovljeni v skladu s code communal, article 
47 bis, ter et quater sur les régies communales. 
 
DANSKA 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo, kakor je navedeno v členu 3, odstavek 3, v 
lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. af 4. juli 1985. 
 
NEMČIJA 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Eigenbetriebsverordnungen ali 
Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe). 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Gesetze über die Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit des Länder. 
 
Subjekti, ki proizvajajo vodo v skladu z Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. 
Februar 1937 in erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937. 
 



 

(Regiebetriebe), ki proizvaja in distribuira vodo v skladu s Kommunalgesetze in zlasti 
Gemeindeordnungen der Länder. 
 
Subjekti, ustanovljeni v skladu z Aktiengesetz vom 6. September 1965, zuletzt geändert am 19. 
Dezember 1985 ali GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, zuletzt geändert am 15. Mai 1986 ali 
imajo pravni status Kommanditgesellschaft, ki proizvaja ali distribuira vodo na podlagi 
posebnih pogodb z regionalnimi ali lokalnimi oblastmi. 
 
GRČIJA 
 
Atensko vodno podjetje / Etaireia Ydrefseos – Apochetefseos Protevoysis, ustanovljeno v 
skladu z zakonom 1068/80 z dne 23. avgusta 1980. 
 
Solunsko vodno podjetje / Organismos Ydrefseos Thessalonikis, ki deluje v skladu s 
predsedniško odredbo 61/1988. 
 
Vodno podjetje mesta Volos / Etaireia Ydrefseos Voloy, ki deluje v skladu z zakonom 
890/1979. 
 
Komunalna podjetja / Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis – apochetefsis, ki proizvajajo in 
distribuirajo vodo in so ustanovljena v skladu z zakonom 1059/80 z dne 23. avgusta 1980. 
 
Združenja lokalnih oblasti (Syndesmoi ydevysis), ki delujejo v skladu s Kodeksom lokalnih 
oblasti (Kodikas Dimon kai Koinotiton), uvedenim s predsedniško odredbo 76/1985. 
 
ŠPANIJA 
 
– Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Ley no 7/1985 de 2 de abril de 
1985. Reguladora de las Bases del Régimen local in Decreto Real no 781/1986 Texto 
Refundido Régimen local. 
 
– Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984. 
 
– Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946. 
 
FRANCIJA 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z: 
 
disposititions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 
323-6 (dispositions générales sur les régies); ali 
 
code des communes L 323—8, R 323-4 [régies directes (ou de fait)]; ali 
 
décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, 
code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie 
financière); ali 
 
code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à 
personnalité morale et à autonomie financière); ali 



 

 
code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et 
affermage); ali 
 
jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance); ali 
 
code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée); ali 
 
circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls); ali 
 
décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à 
une société d'économie mixte); ali 
 
code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux 
régies, concessions et affermages). 
 
IRSKA 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Local Government (Sanitary 
Services) Act 1878 to 1964. 
 
ITALIJA 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu s Testo unico delle leggi 
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con 
Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 in z Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. 
 
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, ustanovljen v skladu z RDL 19 ottobre 1919, n. 2060. 
 
Ente Acquedotti Siciliani, ustanovljen v skladu z leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 
agosto 1980, n. 81. 
 
Ente Sardo Acquedotti e Fognature, ustanovljen v skladu z legge 5 luglio 1963 n. 9. 
 
LUKSEMBURG 
 
Lokalne oblasti, zadolžene za distribucijo vode. 
 
Združenja lokalnih oblasti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo in so ustanovljena v skladu z 
loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été 
modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 in v 
skladu z loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau 
potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch–sur–Sûre. 
 
NIZOZEMSKA 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Waterleidingwet van 6 april 1957, 
spremenjenim z wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 
1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986. 
 



 

PORTUGALSKA 
 
Empresa Pública das Águas Livres, ki proizvaja ali distribuira vodo v skladu z Decreto-Lei no 
190/81 de 4 de Julho de 1981. 
 
Lokalne oblasti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
Water companies, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Water Acts 1945 and 1989. 
 
Central Scotland Water Development Board, ki proizvaja vodo, in water authorities, ki 
proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Water (Scotland) Act 1980. 
 
Department of the Environment for Northern Ireland, zadolženo za proizvodnjo in 
distribucijo vode v skladu z Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973. 
 
 

PRILOGA II 
 

PROIZVODNJA, TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
BELGIJA 
 
Subjekti, ki proizvajajo, transportirajo ali distribuirajo električno energijo v skladu z article 5: 
Des régies communales et intercommunales iz loi du 10 mars 1925 sur les distributions 
d'énergie électrique. 
 
Subjekti, ki transportirajo ali distribuirajo električno energijo v skladu z loi relative aux 
intercommunales du 22 décembre 1986. 
 
EBES, Intercom, Unerg in drugi subjekti, ki proizvajajo, transportirajo ali distribuirajo 
električno energijo in imajo koncesijo za distribucijo v skladu z article 8 – les concessions 
communales et intercommunales iz loi du 10 mars 1952 sur les distributions d’énergie 
électrique. 
 
Société publique de production d'électricité (SPÉ). 
 
DANSKA 
 
Subjekti, ki proizvajajo ali transportirajo električno energijo na podlagi licence v skladu s § 3, 
stk. 1, iz lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. 
december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde. 
 
Subjekti, ki distribuirajo električno energijo, kakor je to opredeljeno v § 3, stk. 2, iz lov nr. 54 
af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om 
elforsyningslovens anvendelsesområde in na podlagi pooblastil za razlastitev v skladu s členi 
10 do 15 iz lov om elektriske stœrkstrømsanlœg, jf lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 
1977. 
 



 

NEMČIJA 
 
Subjekti, ki proizvajajo, transportirajo ali distribuirajo električno energijo, kakor je to 
opredeljeno v § 2 Absatz 2 iz Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft 
(Energiewirtschaftsgesetz) z dne 13. decembra 1935, nazadnje spremenjenega z Gesetz z dne 
19. decembra 1977, in lastna proizvodnja električne energije v obsegu, kolikor je vključena v 
uporabo te direktive v skladu s členom 2, odstavek 5. 
 
GRČIJA 
 
Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Javno energetsko podjetje), ustanovljeno v skladu z 
zakonom 1468 z dne 2. avgusta 1950 Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, in ki 
deluje v skladu z zakonom 57/85: Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis 
koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy. 
 
ŠPANIJA 
 
Subjekti, ki proizvajajo, transportirajo ali distribuirajo električno energijo v skladu s členom 1 
iz Decreto de 12 de marzo de 1954, s katerim je odobren Reglamento de verificaciones 
eléctricas y regularidad en el suministro de energía, in v skladu z Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, sobre autorización administrativa en materia le instalaciones eléctricas. 
 
Red Eléctrica de España SA, ustanovljen v skladu z Real Decreto 91/1985 de 23 de enero. 
 
FRANCIJA 
 
Électricité de France, ki je ustanovljen in deluje v skladu z loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la 
nationalisation de l'électricité et du gaz. 
 
Subjekti (sociétés d'économie mixte ali régies), ki distribuirajo električno energijo in so 
navedeni v členu 23 iz loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 
8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. 
 
Compagnie nationale du Rhône. 
 
IRSKA 
 
The Electricity Supply Board (ESB), ki je ustanovljen in deluje v skladu z Electricity Supply 
Act 1927. 
 
ITALIJA 
 
Ente nazionale per l'energia elettrica, ustanovljen v skladu z legge n. 1643, 6 dicembre 1962 
approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965. 
 
Subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 4, odstavek 5 ali 8, iz legge 6 
dicembre 1962, n. 1643 – Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e 
trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche. 
 



 

Subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 20 iz Decreto del Presidente 
delle Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 
1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da 
enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'énergia elettrica. 
 
LUKSEMBURG 
 
Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, ki proizvaja ali distribuira električno 
energijo v skladu s convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et 
l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché du 
Luxembourg approuvée par la loi du 4 janvier 1928. 
 
Société électrique de l'Our (SEO). 
 
Syndicat de Communes SIDOR. 
 
NIZOZEMSKA 
 
Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland. 
 
Elektriciteitsbedrijf Utrecht–Noord-Holland–Amsterdam (UNA). 
 
Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH). 
 
Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). 
 
Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). 
 
Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP). 
 
Subjekti, ki distribuirajo električno energijo na podlagi licence (vergunning), katero so 
podelili deželni organi v skladu s Provinciewet. 
 
PORTUGALSKA 
 
Electricidade de Portugal (EDP), ustanovljen v skladu z Decreto-Lei no 502/76 de 30 de 
Junho de 1976. 
 
Subjekti, ki distribuirajo električno energijo v skladu z artigo 1o do Decreto-Lei no 344-B/82 
de 1 de Setembro de 1982, spremenjenega z Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro de 
1986. Subjekti, ki proizvajajo električno energijo v skladu z Decreto Lei no 189/88 de 27 de 
Maio de 1988. 
 
Neodvisni proizvajalci električne energije v skladu z Decreto Lei no 189/88 de 27 de Maio de 
1988. 
 
Empresa de Electricidade dos Açores – EDA, EP, ki je nastala v skladu z Decreto Regional 
no 16/80 de 21 de Agosto de 1980. 
 



 

Empresa de Electricidade da Madeira, EP, ki je nastala v skladu z Decreto-Lei no 12/74 de 
17 de Janeiro de 1974 in bila regionalizirana v skladu z Decreto-Lei no 31/79 de 24 de 
Fevereiro de 1979, Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
Central Electricity Generating (CEGB), and the Areas Electricity Boards, ki proizvaja, 
transportira ali distribuira električno energijo v skladu z Electricity Act 1947 in Electricity Act 
1957. 
 
North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), ki proizvaja, transportira in distribuira 
električno energijo v skladu z Electricity (Scotland) Act 1979. 
 
South of Scotland Electricity Board (SSEB) ki proizvaja, transportira in distribuira električno 
energijo v skladu z Electricity (Scotland) Act 1979. 
 
Northern Ireland Electricity Service (NIES), ustanovljena v skladu z Electricity Supply 
(Northern Ireland) Order 1972. 
 
 

PRILOGA III 
 

TRANSPORT ALI DISTRIBUCIJA PLINA ALI TOPLOTE 
 
BELGIJA 
 
Distrigaz SA, ki deluje v skladu z loi du 29 juillet 1983. 
 
Subjekti, ki transportirajo plin na podlagi pooblastila ali koncesije v skladu z loi du 12 avril 
1985, spremenjenim z loi du 28 juillet 1987. 
 
Subjekti, ki distribuirajo plin in delujejo v skladu z loi relative aux Intercommunales du 22 
décembre 1986. 
 
Lokalne oblasti ali združenja teh lokalnih oblasti, zadolžena za javno oskrbo s toploto. 
 
DANSKA 
 
Dansk Olie og Naturgas A/S, ki deluje na podlagi podeljene izključne pravice v skladu z 
bekendtgørelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, 
transport og oplagring af naturgas. 
 
Subjekti, ki delujejo v skladu z lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning. 
 
Subjekti, ki distribuirajo plin ali toploto na podlagi soglasij v skladu s poglavjem IV iz lov om 
varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983. 
 
Subjekti, ki transportirajo plin na podlagi pooblastila v skladu z bekendtgørelse nr. 141 af 13. 
marts 1974 om rørledningsanlœg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af 
kulbrinter (namestitev cevovodov na celinski obali za transport ogljikovodikov). 



 

 
NEMČIJA 
 
Subjekti, ki transportirajo ali distribuirajo plin, kakor je to opredeljeno v § 2 Absatz 2 iz 
Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 1935 
(Energiewirtschaftsgesetz), nazadnje spremenjenega z zakonom z dne 19. decembra 1977. 
 
Lokalne oblasti ali združenja teh lokalnih oblasti, zadolžena za javno oskrbo s toploto. 
 
GRČIJA 
 
DEP, ki transportira ali distribuira plin v skladu z Ministrsko odločbo 2583/1987 (Anathesi sti 
Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko serio) Systasi tis DEPA 
AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia). 
 
Atenska mestna plinarna S.A. DEFA, ki transportira ali distribuira plin. 
 
ŠPANIJA 
 
Subjekti, ki delujejo v skladu z Ley no 10 de 15 de junio de 1987. 
 
FRANCIJA 
 
Société nationale des gaz du Sud-Ouest, ki transportira plin. 
 
Gaz de France, ki je bil ustanovljen in deluje v skladu z loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la 
nationalisation de l'électricité et du gaz. 
 
Subjekti (sociétés d'économie mixte ali régies), ki distribuirajo električno energijo in so 
navedeni v členu 23 iz loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 
8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. 
 
Compagnie française du méthane, ki transportira plin. 
 
Lokalne oblasti ali združenja, zadolžena za javno oskrbo s toploto. 
 
IRSKA 
 
Irish Gas Board, ki deluje v skladu z Gas Act 1976 to 1987, in drugih subjekti, ki jih ureja 
Statute. 
 
Dublin Corporation, zadolžena za javno oskrbo s toploto. 
 
ITALIJA 
 
SNAM in SGM e Montedison, ki transportira plin. 
 
Subjekti, ki distribuirajo plin v skladu s Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta del 
pubblici servizi da parte del comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 
1925, n. 2578, in z Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. 



 

 
Subjekti, zadolženi za javno oskrbo s toploto, navedeni v členu 10 iz Legge 29 maggio 1982, 
n. 308 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli 
idrocarburi. 
 
Lokalne oblasti ali združenja, zadolžena za javno oskrbo s toploto. 
 
LUKSEMBURG 
 
Société de transport de gaz SOTEG SA. 
 
Gaswierk Esch-Uelzecht SA. 
 
Service industriel de la commune de Dudelange. 
 
Service industriel de la commune de Luxembourg. 
 
Lokalne oblasti ali združenja teh lokalnih oblasti, zadolžena za javno oskrbo s toploto. 
 
NIZOZEMSKA 
 
NV Nederlandse Gasunie. 
 
Subjekti, ki transportirajo ali distribuirajo plin na podlagi licence (vergunning), katero so 
podelile lokalne oblasti v skladu z Gemeentewet. 
 
Lokalni ali pokrajinski subjekti, zadolženi za transport in javno distribucijo plina v skladu z 
Gemeentewet in s Provinciewet. 
 
Lokalne oblasti ali združenja teh lokalnih oblasti, zadolžena za javno oskrbo s toploto. 
 
PORTUGALSKA 
 
Petroquímica e Gás de Portugal, EP Decreto-Lei no 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
British Gas plc in drugi subjekti, ki delujejo v skladu z Gas Act 1986. 
 
Lokalne oblasti ali združenja, zadolžena za javno oskrbo s toploto v skladu z Local 
Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976. 
 
Electricity Boards, ki distribuira toploto v skladu z Electricity Act 1947. 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA IV 
 

ISKANJE IN ČRPANJE NAFTE ALI PLINA 
 
Subjekti, katerim je podeljeno pooblastilo, dovoljenje, licenca ali koncesija za iskanje in 
črpanje nafte in plina v skladu z naslednjimi pravnimi določbami: 
 
BELGIJA 
 
Loi du 1 mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration 
et l'exploitation du pétrole et du gaz. 
 
Arrêté royal du 15 novembre 1919. 
 
Arrêté royal du 7 avril 1953. 
 
Arrêté royal du 15 mars 1960 loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969. 
 
Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982. 
 
Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984. 
 
DANSKA 
 
Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund. 
 
Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979. 
 
NEMČIJA 
 
Bundesberggesetz vom 13. August 1980, nazadnje spremenjen 12 februarja 1990. 
 
GRČIJA 
 
Zakon 87/1975, s katerim se ustanavlja DEP-EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos 
Petrelaioy). 
 
ŠPANIJA 
 
Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de Junio de 1974 in njegove 
odredbe o izvajanju. 
 
FRANCIJA 
 
Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), spremenjen z loi 56-1327 du 29 décembre 
1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, décret 61-
359 du 7 avril 1961, loi 70-1 du 2 janvier 1970, loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 du 
11 mars 1980. 
 
IRSKA 



 

 
Continental Shelf Act 1960. 
 
Petroleum and Other Minerals Development Act 1960. 
 
Ireland Exclusive Licensing Terms 1975. 
 
Revised Licensing Terms 1987. 
 
Petroleum (Production) Act (NI) 1964. 
 
ITALIJA 
 
Legge 10 febbraio 1953, n. 136. 
 
Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613. 
 
LUKSEMBURG 
 
– 
 
NIZOZEMSKA 
 
Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810. 
 
Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967. 
 
Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 van 23 september 1965. 
 
PORTUGALSKA 
 
Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de 23 de Abril de 1977, no 
266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de Maio de 1985, in Despacho no 22 de 15 
de Março de 1979. 
 
Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 
97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto 
de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981, in no 245/82 de 22 de Junho de 1982. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
Petroleum (Production) Act 1934 as extended by the Continental Shelf Act 1964. 
 
Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964. 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA V 
 

ISKANJE IN IZKOPAVANJE PREMOGA ALI DRUGIH TRDNIH GORIV 
 
BELGIJA 
 
Subjekti, ki iščejo ali izkopavajo premog ali druga trdna goriva v skladu z arrêté du Régent du 
22 août 1948 in loi du 22 avril 1980. 
 
DANSKA 
 
Subjekti, ki iščejo ali izkopavajo premog ali druga trdna goriva v skladu z lovbekendtgørelse 
nr. 531 af 10. oktober 1984. 
 
NEMČIJA 
 
Subjekti, ki iščejo ali izkopavajo premog ali druga trdna goriva v skladu z Bundesberggesetz 
vom 13. August 1980, nazadnje spremenjenim 12. februarja 1990. 
 
GRČIJA 
 
Javno energetsko podjetje, ki išče ali izkopava premog ali druga trdna goriva v skladu z 
Rudarskim zakonikom iz leta 1973, spremenjenim z zakonom z dne 27. aprila 1976. Dimosia 
Epicheirisi Ilektrismoy. 
 
ŠPANIJA 
 
Subjekti, ki iščejo ali izkopavajo premog ali druga trdna goriva v skladu z Ley 22/1973, de 21 
de julio, de Minas, spremenjenim z Ley 54/1980 de 5 de noviembre in z Real Decreto 
Legislativo 1303/1986, de 28 de junio. 
 
FRANCIJA 
 
Subjekti, ki iščejo ali izkopavajo premog ali druga trdna goriva v skladu s code minier (décret 
58-863 du 16 août 1956), spremenjenim z loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 et arrêté 
du 11 mars 1980. 
 
IRSKA 
 
Bord na Mona. 
 
Subjekti, ki iščejo ali izkopavajo premog v skladu z Minerals Development Acts, 1940 to 
1970. 
 
ITALIJA 
 
Carbo Sulcis SpA. 
 
LUKSEMBURG 
 



 

– 
 
NIZOZEMSKA 
 
– 
 
PORTUGALSKA 
 
Empresa Carbonífera do Douro. 
 
Empresa Nacional de Urânio. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
British Coal Board (BCC), ustanovljen v skladu s Coal Industry Nationalization Act 1946. 
 
Subjekti, ki uporabljajo licenco, katero je podelil BCC v skladu s Coal Industry 
Nationalization Act 1946. 
 
Subjekti, ki iščejo ali izkopavajo trdna goriva v skladu z Mineral Development Act (Northern 
Ireland) 1969. 
 
 

PRILOGA VI 
 

NAROČNIKI S PODROČJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 
 
BELGIJA 
 
Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen. 
 
DANSKA 
 
Danske Statsbaner (DSB) 
 
Subjekti, ki delujejo in so bili ustanovljeni v skladu z lov nr. 295 af 6. juni 1984 om 
privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. august 1977. 
 
NEMČIJA 
 
Deutsche Bundesbahn. 
 
Drugi subjekti, ki zagotavljajo storitve v javnem železniškem prometu, opredeljene v 
odstavku 2, Abs. 1 v Allgemeines Eisenbahngesetz z dne 29. marca 1951. 
 
GRČIJA 
 
Organismos Sidirodromon Ellados (OSE). Grška železniška organizacija (OSE). 
 



 

ŠPANIJA 
 
Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles. 
 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
 
Eusko Trenbideak (Bilbao). 
 
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV). 
 
FRANCIJA 
 
Société nationale des chemins de fer français in drugi réseaux ferroviaires ouverts au public, 
navedeni v loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II, chapitre 
1er du transport ferroviaire. 
 
IRSKA 
 
Iarnrod Éireann (Irish Rail). 
 
ITALIJA 
 
Ferrovie dello Stato. 
 
Subjekti, ki zagotavljajo storitve v železniškem prometu na podlagi koncesije v skladu s 
členom 10 iz Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle 
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'Industria privata, le tramvie a trazione 
meccanica e gli automobili. 
 
Subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije, podeljene v skladu s posebnimi zakoni, navedenimi 
v Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il 
Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le 
tramvie a trazione meccanica e gli automobili. 
 
Subjekti, ki zagotavljajo storitve v železniškem prometu na podlagi koncesije v skladu s 
členom 4 iz Legge 14 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione del 
pubblici servizi di trasporto in concessione. 
 
Subjekti ali lokalne oblasti, ki zagotavljajo storitve v železniškem prometu na podlagi 
koncesije v skladu s členom 14 iz Legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per 
l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di 
concessione. 
 
LUKSEMBURG 
 
Chemins de fer luxembourgeois (CFL). 
 
NIZOZEMSKA 



 

 
Nederlandse Spoorwegen NV. 
 
PORTUGALSKA 
 
Caminhos de Ferro Portugueses. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
British Railways Board. 
 
Northern Ireland Railways. 
 
 

PRILOGA VII 
 

NAROČNIKI S PODROČJA MESTNEGA ŽELEZNIŠKEGA, TRAMVAJSKEGA, 
TROLEJBUSNEGA ALI AVTOBUSNEGA PROMETA 

 
BELGIJA 
 
Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen (NMB). 
 
Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi pogodbe, sklenjene s SNCV, v 
skladu s členoma 16 in 21 iz arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de 
voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. 
 
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), 
 
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA), 
 
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG), 
 
Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC), 
 
Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL), 
 
Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), in drugi 
subjekti, ustanovljeni v skladu z loi relative à la création de sociétés de transports en 
commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk 
gemeenschappelijk vervoer z dne 22. februarja 1962. 
 
Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi pogodbe s STIB v skladu s členom 
10 ali z drugimi subjekti na področju prevozništva v skladu s členom 11 iz arrêté royal 140 
du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes 
d'intérêt public dépendant du ministère des communications. 
 
DANSKA 
 



 

Danske Statsbaner (DSB). 
 
Subjekti, ki zagotavljajo storitve v javnem avtobusnem prometu (almindelig rutekørsel) na 
podlagi pooblastila v skladu z lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel. 
 
NEMČIJA 
 
Subjekti, ki na podlagi pooblastila zagotavljajo javne prevozne storitve na kratke razdalje 
(Öffentlichen Personennahverkehr) v skladu s Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 
1961, nazadnje spremenjenim 25. julija 1989. 
 
GRČIJA 
 
Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios (Atenski električni avtobusi – območje 
Pireja), ki deluje v skladu z odredbo 768/1970 in zakonom 588/1977). 
 
Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios (Električne železnice Atene-Pirej), ki deluje v 
skladu z zakonoma 352/1976 in 588/1977. 
 
Epicheirisi Astikon Sygkoinonion (Podjetje mestnega prometa), ki deluje v skladu z zakonom 
588/1977. 
 
Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion (Sklad skupnih prihodkov od avtobusov), ki deluje v 
skladu z odredbo 102/1973. 
 
RODA (Dimotiki Epicheirisi Leoforeion. Rodoy), Roda: Mestno avtobusno podjetje v Rodosu. 
 
Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis. (Solunska organizacija mestnega prometa), 
ki deluje v skladu z odredbo 3721/1957 in zakonom 716/1980. 
 
ŠPANIJA 
 
Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu z Ley de Régimen local. 
 
Corporación metropolitana de Madrid. 
Corporación metropolitana de Barcelona. 
 
Subjekti, ki zagotavljajo mestne in medmestne storitve v javnem avtobusnem prometu v 
skladu s členi od 113 do 118 iz Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio 
de 1987. 
 
Subjekti, ki zagotavljajo storitve v javnem avtobusnem prometu, v skladu s členom 71 iz Ley 
de Ordinación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987. 
 
FEVE, RENFE (ali Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera), ki 
zagotavlja storitve v javnem avtobusnem prometu v skladu z Disposiciones adicionales. 
Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957. 
 



 

Subjekti, ki zagotavljajo storitve v javnem avtobusnem prometu v skladu z Disposiciones 
Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 
1957. 
 
FRANCIJA 
 
Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu z article 7-11 iz loi no 82-1153 du 30 
décembre 1982, transports intérieurs, orientation. 
 
Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, 
APTR, in drugi subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve na podlagi pooblastila, katerega 
je izdal syndicat des transports parisiens v skladu z ordonnance de 1959 et ses décrets 
d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne. 
 
IRSKA 
 
Iarnrod Éireann (Irish Rail). 
 
Bus Éireann (Irish Bus). 
 
Bus Átha Cliath (Dublin Bus). 
 
Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s spremenjenim Road Transport Act 
1932. 
 
ITALIJA 
 
Subjekti, ki zagotavljajo prevozne storitve na podlagi koncesije v skladu z Legge 28 settembre 
1939, n. 1822 – Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e 
pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) – člen 1, spremenjen s členom 
45 iz Decreto del Preisidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771. 
 
Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s členom 1(15) iz Regio Decreto 15 
ottobre 1925, n. 2578 – Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta del 
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. 
 
Subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 242 ali 255 iz Regio Decreto 9 
maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie 
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. 
 
Subjekti ali lokalne oblasti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 4 iz Legge 14 
giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto 
in concessione. 
 
Subjekti, ki delujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 14 iz Legge 2 agosto 1952, n. 
1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di 
trasporto in regime di concessione. 
 
LUKSEMBURG 
 



 

Chemins de fer du Luxembourg (CFL). 
 
Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg. 
 
Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE). 
 
Podjetja za storitve v avtobusnem prometu, ki delujejo v skladu z règlement grand-ducal du 3 
février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et 
d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées. 
 
NIZOZEMSKA 
 
Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s poglavjem II (Openbaar vervoer) iz 
Wet Personenvervoer van 12 maart 1987. 
 
PORTUGALSKA 
 
Rodoviaria Nacional, EP. 
 
Companhia Carris de ferro de Lisboa. 
 
Metropolitano de Lisboa, EP. 
 
Serviços de Transportes Colectivos do Porto. 
 
Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro. 
 
Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro. 
 
Serviços Municipalizados de Transporte de Braga  
 
Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra. 
 
Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
Subjekti, ki zagotavljajo storitve v javnem avtobusnem prometu v skladu z London Regional 
Transport Act 1984. 
 
Glasgow Underground. 
 
Greater Manchester Rapid Transit Company. 
 
Docklands Light Railway. 
 
London Underground Ltd. 
 
British Railways Board. 
 



 

Tyne and Wear Metro. 
 
 

PRILOGA VIII 
 

NAROČNIKI S PODROČJA LETALIŠKE INFRASTRUKTURE 
 
BELGIJA 
 
Régie des voies aériennes, ustanovljena v skladu z arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant 
création de la régie des voies aériennes, spremenjena z arrêté royal du 5 octobre 1970 
portant refonte du statut de la régle des voies aériennes. 
 
DANSKA 
 
Letališča, ki delujejo na podlagi pooblastila v skladu s § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985. 
 
NEMČIJA 
 
Letališča, opredeljena v členu 38, Absatz 2 no iz Luftverkehrszulassungsordnung vom 19. 
März 1979, nazadnje spremenjene z Verordnung vom 21. Juli 1986. 
 
GRČIJA 
 
Letališča, ki delujejo v skladu z zakonom 517/1931, s katerim je ustanovljen civilni letalski 
promet (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)). 
 
Mednarodna letališča, ki delujejo v skladu s predsedniško odredbo 647/981. 
 
ŠPANIJA 
 
Letališča, katera upravljajo Aeropuertos Nacionales, ki delujejo v skladu z Real Decreto 
278/1982 de 15 de octubre de 1982. 
 
FRANCIJA 
 
Aéroports de Paris, ki delujejo v skladu s titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de 
l'aviation civile. 
 
Aéroport de Bâle – Mulhouse, ustanovljen v skladu s convention franco–suisse du 4 juillet 
1949. 
 
Letališča, opredeljena v členu L 270-1, code de l'aviation civile. 
 
Letališča, ki delujejo v skladu s cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 
6 mai 1955. 
 
Letališča, ki delujejo na podlagi convention d'exploitation v skladu s členom L/221, code de 
l'aviation civile. 



 

 
IRSKA 
 
Letališča v Dublinu, Corku in Shannonu, ki jih upravlja Aer Rianta – Irish Airports. 
 
Letališča, ki delujejo na podlagi Public use License, podeljene v skladu z Air Navigation and 
Transport Act No 23 1936, Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, 
Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) in Air Navigation 
(Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970). 
 
ITALIJA 
 
Civilna državna letališča (aerodroal civili istituiti dallo Stato), navedena v členu 692 iz 
Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
 
Subjekti, ki upravljaljo letališko infrastrukturo na podlagi koncesije, podeljene v skladu s 
členom 694 iz Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
 
LUKSEMBURG 
 
Aéroport de Findel. 
 
NIZOZEMSKA 
 
Letališča, ki delujejo v skladu s členi od 18 naprej iz Luchtvaartwet z dne 15 januarja 1958, 
spremenjenega 7. junija 1978. 
 
PORTUGALSKA 
 
Letališča, ki jih upravlja Aeroportos de Navegaçao Aérea (ANA), EP, v skladu z Decreto-Lei 
no 246/79. 
 
Aeroporto do Funchal in Aeroporto de Porto Santo, regionalizirana v skladu z Decreto-Lei no 
284/81. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
Letališča, ki jih upravlja British Airports Authority plc. 
 
Letališča, ki imajo status public limited companies (plc) v skladu z Airports Act 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRILOGA IX 

 
NAROČNIKI S PODROČJA INFRASTRUKTURE V OBMORSKIH PRISTANIŠČIH 

ALI PRISTANIŠČIH NA VODNIH POTEH V NOTRANJOSTI ALI 
INFRASTRUKTURE V DRUGIH TERMINALIH 

 
BELGIJA 
 
Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles. 
 
Port autonome de Liège. 
 
Port autonome de Namur. 
 
Port autonome de Charleroi. 
 
Port de la ville de Gand. 
 
La Compagnie des installations maritimes de Bruges – Maatschappij der Brugse 
haveninrichtingen. 
 
Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut – Intercommunale maatschappij van de 
linker Scheldeoever (Port d'Anvers). 
 
Port de Nieuwport. 
 
Port d'Ostende. 
 
DANSKA 
 
Pristanišča, opredeljena v členu 1, I do III, iz bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om 
hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om 
trafikhavne. 
 
NEMČIJA 
 
Obmorska pristanišča, ki so v delni ali popolni lasti teritorialnih oblasti (Länder, Kreise, 
Gemeinden). 
 
Pristanišča v notranjosti, ki so predmet Hafenordnung v skladu z Wassergesetze der Länder. 
 
GRČIJA 
 
Pristanišče v Pireju (Organismos Limenos Peiraios), ustanovljeno v skladu z interventnim 
zakonom 1559/1950 in zakonom 1630/1951. 
 
Pristanišče v Solunu (Organismos Limenos Thessalonikis), ustanovljeno v skladu z odredbo 
N.A. 2251/1953. 
 



 

Druga pristanišča, ki jih ureja predsedniška odredba 649/1977 (NA. 649/1977) Epopteia, 
organosi leitoyrgias, dioikitikos elenchos limenon (nadzor, organizacija delovanja in upravni 
nadzor). 
 
ŠPANIJA 
 
Puerto de Huelva, ustanovljen v skladu z Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. 
Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva. 
 
Puerto de Barcelona, ustanovljen v skladu z Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78, 
Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía. 
 
Puerto de Bilbao, ustanovljen v skladu z Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2048/78. 
Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía. 
 
Puerto de Valencia, ustanovljen v skladu z Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2409/78. 
Puertos y Faros. Otorga al de Valencía Régimen de Estatuto de Autonomía. 
 
Juntas de Puertos, ki deluje vskladu z Lei 27/68 de 20 de junio de 1968; Puertos y Faros. 
Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía, in z Decreto de 9 de abril de 1970, no 1350/70. 
Juntas de Puertos. Reglamento. 
 
Pristanišča, ki jih upravlja Comisión Administrativa de Grupos de Puertos in ki delujejo v 
skladu z Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 in z 
Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981. 
 
Pristanišča, ki so našteta v Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. 
Clasificación de los de interés general. 
 
FRANCIJA 
 
Port autonome de Paris, ustanovljen v skladu z loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au 
port autonome de Paris. 
 
Port autonome de Strasbourg, ustanovljen v skladu s convention du 20 mai 1923 entre l'État 
et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à 
l'exécution de travaux d'extension de ce port, odobreno z loi du 26 avril 1924. 
 
Druga pristanišča na notranjih vodnih poteh, ki so bila ustanovljena ali so upravljana v skladu 
z article 6 (navigation intérieure) iz décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions 
d'outillage public dans les ports maritimes. 
 
Ports autonomes, ki delujejo v skladu z articles L 111-1 et suivants iz code des ports 
maritimes. 
 
Ports non autonomes, ki delujejo v skladu z articles R 121-1 et suivants iz code des ports 
maritimes. 
 
Pristanišča, ki jih upravljajo regionalne oblasti (départements) ali delujejo v skladu s 
koncesijo, katero so podelile regionalne oblasti (départements) v skladu s členom 6 iz loi 86-



 

663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 
compétences entre les communes, départements et l'État. 
 
IRSKA 
 
Pristanišča, ki delujejo v skladu s Harbour Acts 1946 to 1976. 
 
Pristanišče Dun Laoghaire, ki deluje v skladu s State Harbours Act 1924. 
 
Pristanišče Rosslare Harbour, ki deluje v skladu s Finguard and Rosslare Railways and 
Harbours Act 1899. 
 
ITALIJA 
 
Državna pristanišča in druga pristanišča, ki jih upravlja Capitaneria di Porto v skladu s 
Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32. 
 
Avtonomna pristanišča (enti portuali), ustanovljena s posebnimi zakoni v skladu s členom 19 
iz Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
 
LUKSEMBURG 
 
Port de Mertert, ki je bil ustanovljen in deluje v skladu z loi du 22 juillet 1963 relative à 
l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle. 
 
NIZOZEMSKA 
 
Havenbedrijven, ki je bil ustanovljen in deluje v skladu z Gemeentewet van 29 juni 1851. 
 
Havenschap Vlissingen, ustanovljen z wet van 10 september 1970 houdende een 
gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen. 
 
Havenschap Terneuzen, ustanovljen z wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke 
regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen. 
 
Havenschap Delfzijl, ustanovljen z wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke 
regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl. 
 
Industrie- en havenschap Moerdijk, ustanovljen z gemeenschappelijke regeling tot oprichting 
van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, odobreno z Koninklijke 
Besluit nr. 23 van 4 maart 1972. 
 
PORTUGALSKA 
 
Porto do Lisboa, ustanovljen v skladu z Decreto Real do 18 de Fevereiro de 1907 in deluje v 
skladu z Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948. 
 
Porto do Douro e Leixões, ustanovljen v skladu z Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 
1948. 
 



 

Porto de Sines, ustanovljen v skladu z Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977. 
 
Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira de Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro, ki delujejo v 
skladu z Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
Harbour Authorities v smislu Section 57 of the Harbours Act 1964, ki zagotavlja pristaniško 
infrastrukturo za prevoznike po morju ali notranjih vodnih poteh. 
 
 

PRILOGA X 
 

UPRAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ ALI ZAGOTAVLJANJE 
TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV 

 
BELGIJA 
 
Régie des télégraphes et des téléphones/Regie van Telegrafie en Telefonie. 
 
DANSKA 
 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab. 
 
Jydsk Telefon. 
 
Fyns Telefon. 
 
Statens Teletjeneste. 
 
Tele Sønderjylland. 
 
NEMČIJA 
 
Deutsche Bundespost – Telekom. 
 
Mannesmann – Mobilfunk GmbH. 
 
GRČIJA 
 
OTE/Hellenic Telecommunications Organization. 
 
ŠPANIJA 
 
Compañía Telefónica Nacional de España. 
 
FRANCIJA 
 
Direction générale des télécommunications. 
 



 

Transpac. 
 
Telecom service mobile. 
 
Société française de radiotéléphone. 
 
IRSKA 
 
Telecom Éireann. 
 
ITALIJA 
 
Amministrazione delle poste e delle telecommunicazioni. 
 
Azienda di stato per i servizi telefonici. 
 
Società italiana per l'esercizio telefonico SpA. 
 
Italcable. 
 
Telespazio SpA. 
 
LUKSEMBURG 
 
Administration des postes et télécommunications. 
 
NIZOZEMSKA 
 
Koninklijke PTT Nederland NV in podružnice(1). 
 
PORTUGALSKA 
 
Telefones de Lisboa e Porto, SA. 
 
Companhia Portuguesa Rádio Marconi. 
 
Correios e Telecomunicações de Portugal. 
 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 
 
British Telecommunications plc. 
 
Mercury Communications Ltd. 
 
City of Kingston upon Hull. 
 
Racal Vodafone. 
 

                                                 
(1) Razen PTT Post BV. 



 

Telecoms Securicor Cellular Radio Ltd (Cellnet). 
 
 

PRILOGA XI 
 

SEZNAM STROKOVNIH DEJAVNOSTI, DOLOČENIH V SPLOŠNI 
KLASIFIKACIJI EKONOMSKIH DEJAVNOSTI V EVROPSKIH SKUPNOSTIH 

 
Razredi Skupine Podskupine 

in točke 
Opis 

50 
 

 
 

500 
 
 
 
 
 

501 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

500.1 
 

500.2 
 
 
 

501.1 
501.2 
501.3 
501.4 
501.5 

 
501.6 
501.7 

 
 
 

502.1 
502.2 
502.3 
502.4 

 
502.5 

 
502.6 

 
 

502.7 
 
 
 

503.1 
503.2 

 
503.3 

 

VISOKE IN NIZKE GRADNJE 
 
Splošna dela na področju visokih in nizkih gradenj 
(brez posebnih specifikacij) in rušenje 
Splošna dela na področju visokih in nizkih gradenj (brez 
posebnih specifikacij) 
Rušenje 
 
Gradnja stanovanj, poslovnih blokov, bolnišnic in 
drugih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
Splošna gradbena dela 
Postavljanje ostrešij 
Gradnja dimnikov, sušilnic in peči 
Zaščita proti vodi in vlagi 
Obnova in vzdrževanje zunanjih sten (ponovno 
zapolnjevanje stikov med opekami z malto, čiščenje itd.) 
Postavitev in odstranitev gradbenih odrov 
Druge specializirane dejavnosti, povezane z gradbenimi 
deli (vključno s tesarstvom) 
 
Nizke gradnje: gradnja cest, mostov, železnic itd. 
Splošna dela na področju nizkih gradenj 
Zemeljska dela 
Gradnja mostov, tunelov in jaškov; vrtanje 
Hidrogradnja in urejanje voda (reke, kanali, pristanišča, 
dotoki, ozki zalivi in jezovi) 
Gradnja cest (vključno s specializirano gradnjo letališč in 
vzletno-pristajalnih stez) 
Specializirana gradbena dela, povezana z vodo (npr. 
namakanje zemlje, izsuševanje, vodna oskrba, 
odstranjevanje odpadnih voda, kanalizacija itd.) 
Specializirane dejavnosti na drugih področjih nizkih 
gradenj 
 
Inštalacije (oprema in napeljave) 
Splošna inštalacijska dela 
Plinske in vodovodne napeljave ter inštalacije sanitarne 
opreme 
Inštalacije grelnih in prezračevalnih naprav (centralno 
ogrevanje, klimatske naprave, ventilacija) 



 

 
 
 
 

504 

503.4 
503.5 
503.6 

 
 

504.1 
504.2 
504.3 

 
504.4 

 
504.5 
504.6 

Zvočna in toplotna izolacija; protivibracijska izolacija 
Električna napeljava 
Inštalacija anten, strelovodov, telefonov itd. 
 
Sklepna gradbena dela 
Splošna sklepna gradbena dela 
Fasadna in štukaterska dela 
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva in/ali inštalacij 
(vključno s polaganjem parketa) 
Soboslikarska in steklarska dela ter polaganje stenskih 
oblog 
Oblaganje tal in sten 
Druga sklepna gradbena dela (vgradnja kaminov itd.) 

 
 

PRILOGA XII 
 

A. ODPRTI POSTOPKI 
 
1. Naročnikovo ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in 
telefaksa. 
 
2. Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je to primerno, je treba navesti, ali 
gre za okvirni sporazum). 
 
Kategorija storitve v smislu Priloge XVI A ali XVI B in opis (razvrstitev CPC). 
 
3. Kraj dobave, lokacija ali kraj opravljanja storitve. 
 
4. Za dobave blaga in gradnje: 
 
(a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavilo; 
 
ali 
 
vrsta in obseg storitev, ki se bodo zagotavljale, in splošne značilnosti gradnje; 
 
(b) navedba, ali se dobavitelji blaga lahko prijavijo na razpis za del blaga in/ali za vse 
potrebno blago. Če je, pri javnih naročilih gradenj, gradnja ali javno naročilo nadalje 
razčlenjeno na posamezne sklope, vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost prijave 
na razpis za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj; 
 
(c) za javna naročila gradenj: 
 
Podatki o namenu gradnje ali javnega naročila, kadar to naročilo vključuje tudi sestavljanje 
projektov. 
 
5. Za storitve: 
 
(a) navedba, ali je izvedba storitve z zakoni in drugimi predpisi omejena na določeno stroko; 



 

 
(b) sklicevanje na zakone in druge predpise; 
 
(c) navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovno znanje osebja, ki bo 
odgovorno za izvedbo storitev; 
 
(d) navedba, ali se dobavitelji blaga lahko prijavijo na razpis za del zadevnih storitev. 
 
6. Dovoljenje za predložitev variant. 
 
7. Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij v skladu s členom 18(6). 
 
8. Roki za dobavo ali konec ali trajanje javnega naročila storitev. 
 
9. (a) Naslov, na katerem se lahko zahtevata razpisna dokumentacija in dopolnilna 
dokumentacija. 
 
(b) Kjer je to primerno, znesek in plačilni pogoji za znesek, ki ga je treba plačati za pridobitev 
te dokumentacije. 
 
10. (a) Zadnji rok za sprejemanje ponudb. 
 
      (b) Naslov, na katerega jih je treba poslati. 
 
      (c) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene. 
 
11. (a) Kjer je to primerno, osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb. 
 
      (b) Datum, ura in kraj takšnega odpiranja. 
 
12. Kjer je to primerno, kakršni koli obvezni depoziti in jamstva. 
 
13. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklici na določbe, ki te pogoje vsebujejo. 
 
14. Kjer je to primerno, pravno formalna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev 
blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri se odda javno naročilo. 
 
15. Minimalni gospodarski in tehnični pogoji, ki se zahtevajo od dobavitelja blaga, 
gradbenika ali ponudnika storitev, kateremu se odda javno naročilo. 
 
16. Obdobje, v katerem je ponudnik dolžan zagotavljati veljavnost ponudbe. 
 
17. Merila za oddajo javnega naročila. Merila, razen meril najnižje cene, se navedejo, če niso 
prikazana v razpisni dokumentaciji. 
 
18. Drugi podatki. 
 
19. Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega informativnega obvestila v Uradnem 
listu Evropskih skupnosti, na katero se javno naročilo nanaša. 
 



 

20. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
 
21. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (vnesti ga mora 
navedeni urad). 
 
 
B. OMEJENI POSTOPKI 
 
1. Naročnikovo ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in 
telefaksa.  
 
2. Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je to primerno, je treba navesti, ali 
gre za okvirni sporazum). 
 
Kategorija storitve v smislu Priloge XVI A ali XVI B in opis (razvrstitev CPC). 
 
3. Kraj dostave, lokacija ali kraj opravljanja storitve. 
 
4. Za dobave blaga in gradnje: 
 
(a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavilo; 
 
ali 
 
vrsta in obseg storitev, ki se bodo zagotavljale, in splošne značilnosti gradnje; 
 
(b) navedba, ali se dobavitelji blaga lahko prijavijo na razpis za del blaga in/ali za vse 
potrebno blago. Če je, pri javnih naročilih gradenj, gradnja ali javno naročilo nadalje 
razčlenjeno na posamezne sklope, vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost prijave 
na razpis za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj; 
 
(c) za javna naročila gradenj: 
 
Podatki o namenu gradnje ali javnega naročila, kadar to naročilo vključuje tudi sestavljanje 
projektov. 
 
5. Za storitve: 
 
(a) navedba, ali je izvedba storitve z zakoni in drugimi predpisi omejena na določeno stroko; 
 
(b) sklicevanje na zakone in druge predpise; 
 
(c) navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovno znanje osebja, ki bo 
odgovorno za izvedbo storitev; 
 
(d) navedba, ali se dobavitelji blaga lahko prijavijo na razpis za del zadevnih storitev. 
 
6. Dovoljenje za predložitev variant. 
 
7. Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij v skladu s členom 18(6). 



 

 
8. Roki za dobavo ali konec ali trajanje javnega naročila storitev. 
 
9. Kjer je to primerno, pravno formalna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev 
blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri se odda javno naročilo. 
 
10. (a) Zadnji rok za sprejemanje prijav za sodelovanje. 
 
      (b) Naslov, na katerega jih je treba poslati. 
 
      (c) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene. 
 
11. Zadnji rok za odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe. 
 
12. Kjer je to primerno, kakršni koli obvezni depoziti in jamstva. 
 
13. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklici na besedila, ki te pogoje vsebujejo. 
 
14. Podatki v zvezi s položajem dobavitelja blaga, gradbenika ali ponudnika storitev ter 
minimalni gospodarski in tehnični pogoji, ki se od njega zahtevajo. 
 
15. Merila za oddajo javnih naročil, če niso navedena v povabilu k oddaji ponudbe. 
 
16. Drugi podatki. 
 
17. Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega informativnega obvestila v Uradnem 
listu Evropskih skupnosti, na katero se javno naročilo nanaša. 
 
18. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
 
19. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (vnesti ga mora 
navedeni urad). 
 
 
C. POSTOPKI S POGAJANJI 
 
1. Naročnikovo ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in 
telefaksa. 
 
2. Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je to primerno, je treba navesti, ali 
gre za okvirni sporazum). 
 
Kategorija storitve v smislu Priloge XVI A ali XVI B in opis (razvrstitev CPC). 
 
3. Kraj dobave, lokacija ali kraj opravljanja storitve. 
 
4. Za dobave blaga in gradnje: 
 
(a) vrsta in količina blaga, ki se bo dobavilo; 
 



 

ali 
 
vrsta in obseg storitev, ki se bodo zagotavljale, ter splošne značilnosti gradnje; 
 
(b) navedba, ali se dobavitelji blaga lahko prijavijo na razpis za del blaga in/ali za vse 
potrebno blago. Če je, pri javnih naročilih gradenj, gradnja ali javno naročilo nadalje 
razčlenjeno na posamezne sklope, vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost prijave 
na razpis za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj; 
 
(c) za javna naročila gradenj: 
 
Podatki o namenu gradnje ali javnega naročila, kadar to naročilo vključuje tudi sestavljanje 
projektov. 
 
5. Za storitve: 
 
(a) navedba, ali je izvedba storitve z zakoni in drugimi predpisi omejena na določeno stroko; 
 
(b) sklicevanje na zakone in druge predpise; 
 
(c) navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovno znanje osebja, ki bo 
odgovorno za izvedbo storitev; 
 
(d) navedba, ali se dobavitelji blaga lahko prijavijo na razpis za del zadevnih storitev. 
 
6. Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij v skladu s členom 18(6). 
 
7. Roki za dobavo ali konec ali trajanje javnega naročila storitev. 
 
8. (a) Zadnji rok za sprejemanje ponudb. 
 
    (b) Naslov, na katerega jih je treba poslati. 
 
    (c) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene. 
 
9. Kjer je to primerno, kakršni koli obvezni depoziti in jamstva. 
 
10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklici na besedila, ki te pogoje vsebujejo. 
 
11. Kjer je to primerno, pravno formalna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev 
blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri se odda javno naročilo. 
 
12. Podatki v zvezi s položajem dobavitelja blaga, gradbenika ali ponudnika storitev ter 
minimalni gospodarski in tehnični pogoji, ki se od njega zahtevajo. 
 
13. Kjer je to primerno, imena in naslovi dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov 
storitev, ki jih je naročnik že izbral. 
 
14. Če je to primerno, datum (datumi) prejšnjih objav v Uradnem listu Evropskih skupnosti. 
 



 

15. Drugi podatki. 
 
16. Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega informativnega obvestila v Uradnem 
listu Evropskih skupnosti, na katero se javno naročilo nanaša. 
 
17. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
 
18. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (vnesti ga mora 
navedeni urad). 
 
 

PRILOGA XIII 
 

OBVESTILO O OBSTOJU KVALIFIKACIJSKEGA SISTEMA 
 
1. Naročnikovo ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in 
telefaksa. 
 
2. Namen kvalifikacijskega sistema. 
 
3. Naslov, na katerem je mogoče dobiti pravila o kvalifikacijskem sistemu (če je drugačen od 
naslova, navedenega pod 1). 
 
4. Kjer je to primerno, trajanje kvalifikacijskega sistema. 
 
 

PRILOGA XIV 
 

PERIODIČNO INFORMATIVNO OBVESTILO 
 
A. Za javna naročila blaga 
 
1. Ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in telefaksa naročnika 
ali službe, od katere je mogoče dobiti dodatne informacije. 
 
2. Vrsta in obseg ali vrednost storitev ali proizvodov, ki se bodo dobavljali. 
 
3. (a) Predviden datum začetka postopka oddaje javnega naročila (naročil) (če je znan). 
 
    (b) Vrsta postopka oddaje javnega naročila, ki se bo uporabljal. 
 
4. Drugi podatki (treba je na primer navesti, ali bo javni razpis objavljen pozneje). 
 
5. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
 
6. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (vnesti ga mora 
navedeni urad). 
 
B. Za javna naročila gradenj 
 



 

1. Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, telefonska številka, številka teleksa in 
telefaksa.  
 
2. (a) Lokacija. 
 
    (b) Vrsta in obseg storitev, ki se bodo zagotavljale, in splošne značilnosti gradnje ali 
sklopov, ki se nanašajo na gradnjo. 
 
    (c) Ocena stroškov storitve, ki se bo zagotavljala. 
 
3. (a) Vrsta postopka oddaje javnega naročila, ki se bo uporabljal. 
 
    (b) Predvideni datum začetka postopkov oddaje javnega naročila ali naročil. 
 
    (c) Predvideni datum začetka gradnje. 
 
    (d) Načrtovani časovni razpored za izvedbo gradnje. 
 
4. Pogoji financiranja gradnje in revizije stroškov. 
 
5. Drugi podatki (treba je na primer navesti, ali bo javni razpis objavljen pozneje). 
 
6. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
 
7. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (vnesti ga mora 
navedeni urad). 
 
C. Za javna naročila storitev 
 
1. Ime, naslov, telefonska številka, telegrafski naslov, številka teleksa in telefaksa naročnika 
ali službe, od katere je mogoče dobiti dodatne informacije. 
 
2. Predvidena skupna vrednost naročil v vsaki kategoriji storitev, naštetih v Prilogi XVI A. 
 
3. (a) Predviden datum začetka postopka oddaje javnega naročila (naročil) (če je znan). 
 
    (b) Vrsta postopka oddaje javnega naročila, ki se bo uporabljal. 
 
4. Drugi podatki (treba je na primer navesti , ali bo javni razpis objavljen pozneje). 
 
5. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
 
6. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (vnesti ga mora 
navedeni urad). 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA XV 
 

OBVESTILO O ODDANIH JAVNIH NAROČILIH 
 

I. Informacije za objavo v Uradnem listu Evropskih skupnosti 
 
1. Ime in naslov naročnika. 
 
2. Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je to primerno, je treba navesti, ali 
gre za okvirni sporazum). 
 
3. Vsaj povzetek navedbe vrste proizvodov, gradenj ali storitev, ki se zagotavljajo. 
 
4. (a) Oblika javnega razpisa (obvestilo o obstoju kvalifikacijskega postopka; periodično 
informativno obvestilo; javni razpis). 
 
    (b) Sklic na objavo obvestila v Uradnem listu Evropskih skupnosti. 
 
    (c) Če se javna naročila oddajo brez predhodnega javnega razpisa, navedba ustreznih 
določb člena 20(2) ali člena 16. 
 
5. Postopek oddaje javnega naročila (odprti, omejeni, s pogajanji). 
 
6. Število prejetih ponudb. 
 
7. Datum oddaje javnega naročila. 
 
8. Plačana cena za ugodne nakupe v skladu s členom 20(2)(j). 
 
9. Ime in naslov izbranega dobavitelja (dobaviteljev) blaga, gradbenika (gradbenikov) ali 
ponudnika (ponudnikov) storitev. 
 
10. Treba je navesti, kjer je to primerno, ali je javno naročilo bilo ali je lahko s podizvajalsko 
pogodbo oddano naprej. 
 
11. Neobvezni podatki: 
 
– vrednost in delež javnega naročila, ki se s podpogodbo lahko odstopita tretjim osebam, 
 
– merila za oddajo, 
 

– plačana cena (ali razpon cen). 
 

II. Informacije, ki niso namenjene za objavo 
 

12. Število oddanih javnih naročil (kadar se ena oddaja razdeli na več dobaviteljev blaga). 
 
13. Vrednost vsakega oddanega javnega naročila. 
 



 

14. Država izvora proizvoda ali storitve (po izvoru iz EGS ali zunaj Skupnosti; če gre za 
zadnje, razdeljeno po tretjih državah). 
 
15. Ali so se uporabile izjeme za uporabo evropskih specifikacij, predvidene v členu 18(6)? 
Če so se, katere? 
 
16. Katera merila za oddajo so bila uporabljena (ekonomsko najugodnejša ponudba; najnižja 
cena; merila, dovoljena v skladu s členom 35)? 
 
17. Je bilo javno naročilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto, v skladu s členom 
34(3)? 
 
18. So bile katere izmed ponudb izločene z utemeljitvijo, da so neobičajno nizke, v skladu s 
členom 34(5)? 
 
19. Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
 
20. Pri javnih naročilih za storitve, naštete v Prilogi XVI B, strinjanje naročnika z objavo 
obvestila (člen 24(3)). 
 
 

PRILOGA XVI A 
 

STORITVE V SMISLU ČLENA 15 
 
Kategorija Predmet Referenčna št. CPC 

1 Storitve vzdrževanja in popravila 6112, 6122, 633, 
886 

2 Storitve kopenskega transporta(1), vključno s storitvami 
oklepnih avtomobilov, kurirske storitve, razen prevoza 
pošte 

712 (razen 71235), 
7512, 87304 
 

3 Letalske prevozne storitve za potnike in tovor, razen 
prevoza pošte 

73 (razen 7321) 
 

4 Kopenski(1) in zračni prevoz pošte 71235, 7321 
 

5 Telekomunikacijske storitve(2) 752 
6 Finančne storitve 

(a) Zavarovalniške storitve 
(b) Bančne in investicijske storitve(3) 

ex 81 
812, 814 

7 Računalniške in sorodne storitve  84 
8 Storitve na področju raziskav in razvoja(4) 85 
9 Računovodske, revizorske in knjigovodske storitve 862 
10 Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja 864 

                                                 
(1) Razen storitev železniškega transporta, ki sodijo v kategorijo18. 
 
(2) Razen storitev glasovne telefonije, radiotelefonije, paginga in satelitskih storitev. 
(3) Razen javnih naročil za finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih instrumentov in storitev centralne banke. 
(4) Razen naročil storitev na področju raziskav in razvoja, kadar nima koristi edinole naročnik pri opravljanju 
svojih dejavnosti, pod pogojem, da opravljeno storitev v celoti plača naročnik. 



 

11 Storitve svetovanja pri vodenju(5) in sorodne storitve 865, 866 
12 Arhitekturne storitve; 

Inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; 
Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske 
arhitekture; 
Sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; 
Storitve tehničnega testiranja in analiz 

867 

13 Oglaševalske storitve 871 
14 Storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja nepremičnin 874 

82201, 82206 
15 Založniške in tiskarske storitve na honorarni ali 

pogodbeni podlagi 
88442 

16 Storitve odstranjevanja odplak in odpadkov; storitve 
sanitarnega urejanja in podobno 

94 

 
 

PRILOGA XVI B 
 

STORITVE V SMISLU ČLENA 16 
 
Kategorija Predmet Referenčna št. CPC 

17 Hotelske in restavracijske storitve 64 
18 Storitve železniškega prevoza 711 
19 Prevozne storitve po vodi 72 
20 Podporne in pomožne prevozne storitve 74 
21 Pravne storitve 861 
22 Storitve na področju kadrovanja in dobav 872 
23 Preiskovalne in varovalne storitve (razen storitev z 

oklepnimi avtomobili)  
873 (razen 87304) 

24 Izobraževalne storitve in storitve poklicnega 
izobraževanja 

92 

25 Zdravstvene in socialne storitve 93 
26 Storitve na področju rekreacije, kulture in športa 96 
27 Druge storitve  

 
 

PRILOGA XVII 
 

OBVESTILA O NATEČAJIH 
 

1. Ime, naslov, telegrafski naslov, telefonska številka, številka teleksa in telefaksa naročnika 
in službe, od katere je mogoče dobiti ustrezno dokumentacijo. 
 
2. Opis projekta. 
 
3. Vrsta natečaja: odprti ali omejeni. 
 
4. Pri odprtih natečajih: zadnji rok za sprejemanje projektov. 
                                                 
 



 

 
5. Pri omejenih natečajih: 
 
    (a) predvideno število ali obseg udeležencev; 
 
    (b) kjer je to primerno, imena že izbranih udeležencev; 
 
    (c) merila, ki se bodo uporabila pri izbiri udeležencev; 
 
    (d) zadnji rok za sprejemanje prijav za sodelovanje. 
 
6. Kjer je to primerno, navedba, ali je sodelovanje omejeno na določeno stroko. 
 
7. Merila, ki se bodo uporabila pri vrednotenju projektov. 
 
8. Kjer je to primerno, imena izbranih članov žirije. 
 
9. Navedba, ali je odločitev žirije za naročnika zavezujoča. 
 
10. Kjer je to primerno, število in vrednost nagrad, ki se bodo podelile. 
 
11. Kjer je to primerno, podatki o plačilih vsem udeležencem. 
 
12. Navedba, ali so dobitniki nagrad upravičeni, da se jim oddajo javna naročila, ki sledijo. 
 
13. Drugi podatki. 
 
14. Datum, ko je bilo obvestilo odposlano. 
 
15. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo. 
 
 

PRILOGA XVIII 
 

REZULTATI NATEČAJEV 
 
1. Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, telefonska številka, številka teleksa in 
telefaksa. 
 
2. Opis projekta. 
 
3. Skupno število udeležencev. 
 
4. Število tujih udeležencev. 
 
5. Zmagovalec (zmagovalci) natečaja. 
 
6. Kjer je to primerno, nagrada (nagrade). 
 
7. Drugi podatki. 



 

 
8. Sklic na obvestilo o natečaju. 
 
9. Datum, ko je bilo obvestilo odposlano. 
 
10. Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo. 
 
 
 
 
 


