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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije za direktivo o javnih naročilih ima v okviru strategije „Evropa 2020“ za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast [COM(2010) 2020] odločilno vlogo. Javna naročila 
naj bi okrepljeno spodbujala visoko raven zaposlenosti in pomagala uresničiti druge cilje, 
predvsem na področju okoljske in socialne politike.
Komisija želi s predlogom po eni strani „povečati učinkovitost javne porabe [...] v smislu 
najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno“, po drugi pa želi omogočiti ponudnikom, „da 
bolje izkoristijo javna naročila v podporo skupnim družbenim ciljem, kot so varstvo okolja, 
[...] spodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zagotavljanje najboljših možnih 
pogojev za visoko kakovost socialnih storitev“. Ta pristop je treba pozdraviti. Vendar 
predlogi Komisije niso dovolj daljnosežni in ostajajo preveč nezavezujoči, in sicer prav kar 
zadeva socialno trajnost.

Javni organi v Evropski uniji porabijo približno 18 % BDP za javna naročila blaga, gradenj in 
storitev, kar pomeni, da je reforma zakonodaje o javnih naročilih odločilni vzvod za bolj 
trajnostno družbo. Ker gre za javna sredstva, je odgovornost, da se ta denar ne porabi za 
kratkoročne cilje, ampak se ga obravnava kot dolgoročno naložbo v družbo, še toliko večja.

Za uresničitev tega cilja je potreben širok pristop. Posebno pozornost je treba nameniti 
naslednjim točkam:

– Merilo najnižjih stroškov je treba brez nadomestila črtati. Merilo „ekonomsko najugodnejše 
ponudbe“ je dovolj prilagodljivo, da se lahko vanj vključi tudi cena ponudbe. Da bo jasno, kaj 
je mišljeno z „ekonomsko najugodnejšo ponudbo“, naj se ta imenuje „ekonomsko 
najugodnejša in najbolj trajnostna“ ponudba.

– Veljavni delovni in socialni standardi naj se ne omenjajo samo v uvodnih izjavah, ampak 
tudi v členih. Uporabljati se morajo – tudi v čezmejnih situacijah – vsi predpisi, ki veljajo na 
delovnem mestu in jih določajo mednarodne konvencije in evropska zakonodaja, pa tudi 
nacionalna zakonodaja, razsodbe razsodišč ali kolektivne pogodbe.

– Poleg tega morajo imeti naročniki tudi možnost, da v tehnične specifikacije in/ali merila za 
oddajo naročil vključijo druge vrste socialnih meril, npr. ustvarjanje delovnih pogojev za 
prikrajšane skupine, enako obravnavanje, dostop do ukrepov za izobraževanje in 
usposabljanje na delu ali pravično trgovino. Že na začetku postopka mora biti mogoče oceniti, 
ali lahko ponudnik tudi izpolni ta merila. K njim naj spadajo tudi zunanji socialni stroški, 
povezani s predmetom naročila.

– Pri posebno nizkih ponudbah je treba zaostriti merila, kajti ponudba je tako nizka, da so 
potrebna dodatna pojasnila, že, če je 25 % nižja od povprečja oddanih ponudb ali 10 % nižja 
od naslednje najnižje ponudbe.

– Pravila o oddaji del podizvajalcem v predlogu Komisije niso dovolj podrobno določena. Ni 
dovolj, da ponudnik v ponudbi navede, da bo delo oddajal tudi podizvajalcem, ampak jih 
mora tudi imenovati in identificirati, tako da navede njihove kontaktne podatke in zakonite 
zastopnike. Poleg tega morajo glavni izvajalec in vsi vmesni podizvajalci kazensko in civilno 
odgovarjati, če ne upoštevajo socialne in delovne zakonodaje ter zakonodaje o varnosti in 
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zdravju pri delu in delovnih pogojih.

– Novo poglavje o socialnih storitvah naj bi omogočalo boljšo zaščito kakovosti storitev za 
osebe. Zato je treba vanj obvezno vključiti nekatera merila glede kakovosti. Javnih naročil se 
poleg tega nikakor ne sme oddajati samo na podlagi najugodnejše cene. Poleg tega je treba 
poglavje dopolniti z določbami o merilih za izključitev, oddaji del podizvajalcem in 
spoštovanju delovnih in socialnih standardov, ki veljajo na delovnem mestu.

– Za pravilen prenos direktive je pomembno, da se dopolni poglavje IV o upravljanju. Tako 
naj se izvajalci, pri katerih so ugotovljene pomembne in trajajoče pomanjkljivosti pri 
izvajanju naročila, vključijo v register, ki mora biti dostopen javnim naročnikom in mora 
veljati kot razlog za izključitev. Javni nadzorni organ naj nadzira tudi uporabo pravil za 
oddajo naročil, zlasti delovnih in socialnih standardov, ki veljajo na delovnem mestu.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zahteva, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja. Ta 
direktiva prispeva k doseganju teh ciljev, 
saj spodbuja trajnostna javna naročila, 
vključevanje socialnih meril v vse faze 
postopka naročila ter spoštovanje 
obveznosti v zvezi s socialnimi in 
zaposlitvenimi pogoji, zdravjem in 
varnostjo na delovnem mestu ter socialno 
varnostjo in delovnimi pogoji, kot jih 
določajo EU in nacionalni zakoni, 
predpisi ali upravne določbe, arbitražne 
odločbe, kolektivne pogodbe ter določbe 
mednarodnega delovnega prava, naštete v 
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Prilogi XI, ki veljajo za gradnje, storitve 
ali blago; te obveznosti veljajo tudi v 
čezmejnih primerih, v katerih delavci iz 
ene države članice izvajajo storitve v drugi 
državi članici.

Or. en

Obrazložitev
Sklic na horizontalno socialno klavzulo, ki je novost v Lizbonski pogodbi, je ključnega 
pomena za trajnostna javna naročila in za vključevanje horizontalnih socialnih meril v 
celoten postopek naročila.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Ta direktiva državam članicam ne 
sme preprečevati, da bi spoštovale 
Konvencijo 94 Mednarodne organizacije 
dela o določbah o delu v javnih naročilih, 
ter spodbuja vključevanje določb o delu v 
javna naročila.

Or. en

Obrazložitev
Konvencija 94 Mednarodne organizacije dela določa, da javna naročila vključujejo določbe o 
delu, ki zagotavljajo enako obravnavo z lokalnimi delavci. Države članice, ki so konvencijo 
ratificirale, ne smejo biti ovirane pri spoštovanju njenih določb. To pojasnilo je še zlasti 
pomembno v kontekstu sodbe Sodišča v zadevi C-346/06 (Rüffert).

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Ta direktiva zagotavlja izvajanje 
Direktive 2001/23/ES o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z 
ohranjanjem pravic delavcev v primeru 
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prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij 
ali obratov, s čimer zagotavlja spoštovanje 
enakih konkurenčnih pogojev in zaščito 
delavcev v primeru prenosa podjetja.

Or. en

Obrazložitev
Če javni organ odda zasebnemu sektorju v izvajanje funkcijo, ki se je pred tem opravljala 
znotraj organa, lahko pride do prenosa v smislu direktive o prenosih podjetij. V teh primerih 
velja direktiva o prenosih podjetij, ki ponuja koristne informacije in postopke posvetovanja 
ter prepoveduje kakršne koli spremembe obstoječih delovnih pogojev, vključno z 
odpuščanjem.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5d) Javni organi naročniki se lahko 
prosto odločajo, ali bodo za doseganje 
svojih ciljev, med njimi tudi glede 
trajnosti, uporabljali tako tehnične 
specifikacije kot merila za dodelitev. Če je 
pravilo, ki se nanaša na povezanost s 
predmetom naročila, upoštevano, namen 
te direktive ni še naprej omejevati različna 
vprašanja, ki jih javni organ naročnik 
lahko naslovi v tehničnih specifikacijah 
ali merilih za dodelitev.

Or. en

Obrazložitev

Pravila o javnih naročilih morajo težiti k trajnosti. Javni organi morajo zato imeti prosto 
presojo pri vključevanju trajnostnih meril v tehnične specifikacije in merila za dodelitev, če so 
povezana z vsebino naročila (kot zahteva evropska sodna praksa o javnih naročilih).

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5e) Tehnične specifikacije, merila za 
dodelitev in pogoji za izvajanje naročila se 
razlikujejo glede na vlogo, ki jo imajo v 
postopku javnega naročila, in ne glede na 
svojo vsebino. V tehničnih specifikacijah 
javni organ naročnik določi absolutne 
zahteve. V nasprotju z njimi merila za 
dodelitev omogočajo javnemu organu 
naročniku, da primerja relativne koristi 
različnih kombinacij meril. Klavzule o 
izvedbi naročil nazadnje opredeljujejo, 
kako mora biti naročilo izvedeno.

Or. en

Obrazložitev

 The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should be 
distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 
za javna naročila takšnih storitev uvesti 
posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 
in sicer 500 000 EUR. Storitve za osebe z 
vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 
običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 

(11) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zaradi 
njihove narave jih je na splošno težko 
uskladiti s pravili notranjega trga, ki 
veljajo za javna naročila. Zato bi morali 
javni organi naročniki te storitve 
prednostno zagotavljati na drugačne 
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drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni razlogi za nasprotno, kot je 
financiranje čezmejnih projektov s strani 
Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 
mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 
veljati zahteve po preglednosti. Glede na 
pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. Določbe te direktive 
upoštevajo navedeno zahtevo ter določajo 
samo upoštevanje temeljnih načel 
preglednosti in enake obravnave ter 
zagotavljajo, da lahko javni organi 
naročniki pri izboru izvajalcev storitev 
uporabijo posebna merila glede kakovosti, 
kot so merila iz prostovoljnega evropskega 
okvira kakovosti za socialne storitve, ki ga 
je sprejel Odbor za socialno zaščito 
Evropske unije. Države članice in/ali javni 
organi lahko še naprej sami izvajajo te 
storitve ali organizirajo socialne storitve 
tako, da za to ni treba skleniti javnih 
pogodb, na primer samo s financiranjem 
takih storitev ali s podelitvijo licenc 
oziroma dovoljenj vsem gospodarskim 
subjektom, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih 
predhodno določi javni organ naročnik, 
brez omejitev ali kvot, če tak sistem 
zagotavlja ustrezno objavo ter upošteva 
načela preglednosti in nediskriminacije.

načine, če pa se kljub temu odločijo, da 
bodo uporabili postopke javnega 
naročanja, morajo zagotoviti visoko 
kakovost socialnih storitev. Za boljšo 
zaščito kakovosti teh storitev v javnih 
naročilih je treba uvesti posebno ureditev z 
višjo mejno vrednostjo, in sicer 
500 000 EUR. Storitve za osebe z 
vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 
običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 
drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni razlogi za nasprotno, kot je 
financiranje čezmejnih projektov s strani 
Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 
mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 
veljati zahteve po preglednosti. Glede na 
pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. Bistvena vloga in široka 
prosta presoja nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih organov pri zagotavljanju, 
izvajanju in organiziranju storitev 
splošnega interesa sta tudi skladni s 
Protokolom 26 o storitvah splošnega 
pomena, členom 14 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in členom 36 Listine o 
temeljnih pravicah. Določbe te direktive 
upoštevajo navedeno zahtevo ter določajo 
samo upoštevanje temeljnih načel 
preglednosti in enake obravnave ter 
zagotavljajo, da javni organi naročniki pri 
izboru izvajalcev storitev uporabijo 
posebna merila glede kakovosti, kot so 
merila iz prostovoljnega evropskega okvira 
kakovosti za socialne storitve, ki ga je 
sprejel Odbor za socialno zaščito Evropske 
unije, s čimer zagotavljajo visoko raven 
kakovosti, varnosti in cenovne 
dostopnosti, enako obravnavo ter 
spodbujanje univerzalnega dostopa in 
pravic uporabnikov. To pomeni, da so 
načela, kot so kakovost, stalnost, 
dostopnost, razpoložljivost in celovitost 
storitev ter demokratični nadzor in 
odgovornost, še posebej pomembna.
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Države članice in/ali javni organi lahko še 
naprej sami izvajajo te storitve, vključno z 
vertikalnim internim izvajanjem ali 
horizontalnim medobčinskim (javno-
javnim) sodelovanjem, ali organizirajo 
socialne storitve tako, da za to ni treba 
skleniti javnih pogodb, na primer samo s 
financiranjem takih storitev ali s 
podelitvijo licenc oziroma dovoljenj vsem 
gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo 
pogoje, ki jih predhodno določi javni organ 
naročnik, brez omejitev ali kvot, če tak 
sistem zagotavlja ustrezno objavo ter 
upošteva načela preglednosti in 
nediskriminacije. Skladno s sodno prakso 
Sodišča, predvsem s sodbo v zadevi C-
70/95 (Sodemare), imajo javni organi 
naročniki možnost, da zadržijo naročila za 
nepridobitne organizacije, če je takšna 
omejitev omogočena v nacionalni 
zakonodaji in je skladna z evropsko 
zakonodajo ter če je to potrebno in 
sorazmerno za doseganje določenih 
družbenih ciljev nacionalnega sistema 
socialnega varstva.

Or. en

Obrazložitev

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Naročila bi bilo treba oddati na 
podlagi objektivnih meril, ki zagotavljajo 

(37) Naročila bi bilo treba oddati na 
podlagi objektivnih meril, ki zagotavljajo 
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skladnost z načeli preglednosti, 
nediskriminacije in enake obravnave. Ta 
merila bi morala zagotoviti, da se ponudbe 
preučijo z vidika učinkovite konkurence, 
tudi če javni organi naročniki zahtevajo 
visokokakovostne gradnje, blago in 
storitve, ki so optimalno prilagojeni 
njihovim potrebam, na primer če izbrana 
merila za oddajo vključujejo dejavnike, 
povezane s proizvodnim postopkom. Zato 
bi bilo treba javnim organom naročnikom 
omogočiti, da kot merilo za oddajo 
sprejmejo „ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo“ ali „najnižje stroške“, ob 
upoštevanju, da lahko v drugem primeru
prosto določijo ustrezne standarde 
kakovosti s tehničnimi specifikacijami ali 
pogoji za izvedbo naročila.

skladnost z načeli preglednosti, 
nediskriminacije in enake obravnave. Ta 
merila bi morala zagotoviti, da se ponudbe 
preučijo z vidika učinkovite konkurence, 
tudi če javni organi naročniki zahtevajo 
visokokakovostne gradnje, blago in 
storitve, ki so optimalno prilagojeni 
njihovim potrebam, na primer če izbrana 
merila za oddajo vključujejo dejavnike, 
povezane s proizvodnim postopkom in 
drugimi značilnostmi življenjskega cikla.
Zato bi morali javni organi naročniki 
sprejeti merila za dodelitev, s katerimi bi 
ocenili vprašanja javnega organa 
naročnika glede trajnosti. Javni organi 
naročniki lahko tudi prosto določijo 
ustrezne standarde glede trajnosti in 
standarde kakovosti s tehničnimi 
specifikacijami ali pogoji za izvedbo 
naročila.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Če se javni organi naročniki odločijo 
oddati naročilo ekonomsko 
najugodnejšemu ponudniku, morajo 
določiti merila za oddajo, na podlagi 
katerih bodo preučili ponudbe in določili, 
katera zagotavlja najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo. Določitev teh meril je 
odvisna od predmeta naročila, ker morajo 
merila omogočati oceno kakovosti izvedbe, 
ponujene v posamezni ponudbi, glede na 
predmet naročila, kakor je opredeljen v 
tehničnih specifikacijah, ter ugotavljanje 
najboljšega razmerja med ceno in 
kakovostjo posamezne ponudbe. Poleg tega 
izbrana merila za oddajo javnemu organu 
naročniku ne smejo omogočati neomejene 
svobode izbire, zagotoviti morajo možnost 
učinkovite konkurence, spremljati pa jih 

(38) Javni organi naročniki morajo določiti 
merila za oddajo, na podlagi katerih bodo 
preučili ponudbe in ob upoštevanju 
trajnosti določili, katera zagotavlja 
najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. 
Določitev teh meril je odvisna od predmeta 
naročila, ker morajo merila omogočati 
oceno kakovosti izvedbe, ponujene v 
posamezni ponudbi, glede na predmet 
naročila, kakor je opredeljen v tehničnih 
specifikacijah, ter ugotavljanje najboljšega 
razmerja med ceno in kakovostjo 
posamezne ponudbe. Poleg tega izbrana 
merila za oddajo javnemu organu 
naročniku ne smejo omogočati neomejene 
svobode izbire, zagotoviti morajo možnost 
učinkovite konkurence, spremljati pa jih 
morajo zahteve, ki omogočajo učinkovito 
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morajo zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Te ukrepe, sprejete za posamezne 
sektorje, je treba dopolniti s prilagoditvijo 
direktiv o javnih naročilih, ki javne organe 
naročnike pooblaščajo za uresničevanje 
ciljev strategije Evropa 2020 v njihovih 
strategijah javnega naročanja. Zato je treba 
pojasniti, da lahko javni organi naročniki 
na podlagi pristopa izračuna stroškov v 
življenjskem ciklu določijo ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo in najnižje stroške, 
če je uporabljena metodologija določena na 
objektiven in nediskriminatoren način ter 
dostopna vsem zainteresiranim stranem. 
Pojem vrednotenja stroškov v življenjskem 
ciklu vključuje vse stroške v življenjskem 
ciklu gradenj, blaga ali storitev, njihove 
notranje stroške (kot so stroški razvoja, 
proizvodnje, uporabe, vzdrževanja in 
odstranitve na koncu življenjskega cikla) in 
zunanje stroške, če se lahko finančno 
ovrednotijo in spremljajo. Na ravni Unije 
bi bilo treba razviti skupne metodologije za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu za 
nekatere skupine blaga ali storitev; če je 
bila taka metodologija že razvita, bi morala 
njena uporaba postati obvezna.

(40) Te ukrepe, sprejete za posamezne 
sektorje, je treba dopolniti s prilagoditvijo 
direktiv o javnih naročilih, ki javne organe 
naročnike pooblaščajo za uresničevanje 
ciljev strategije Evropa 2020 v njihovih 
strategijah javnega naročanja. Zato je treba 
pojasniti, da bi javni organi naročniki na 
podlagi pristopa izračuna stroškov v 
življenjskem ciklu morali določiti
ekonomsko najugodnejšo in najbolj 
trajnostno ponudbo, če je uporabljena 
metodologija določena na objektiven in 
nediskriminatoren način ter dostopna vsem 
zainteresiranim stranem. Pojem 
vrednotenja stroškov v življenjskem ciklu 
vključuje vse stroške v življenjskem ciklu 
gradenj, blaga ali storitev, njihove notranje 
stroške (kot so stroški razvoja, proizvodnje, 
uporabe, vzdrževanja in odstranitve na 
koncu življenjskega cikla) in zunanje 
stroške, če se lahko finančno ovrednotijo in 
spremljajo. Na ravni Unije bi bilo treba 
razviti skupne metodologije za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu za nekatere 
skupine blaga ali storitev; če je bila taka 
metodologija že razvita, bi morala njena 
uporaba postati obvezna.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 41
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Javnim organom naročnikom bi bilo 
treba še omogočiti, da se v tehničnih 
specifikacijah in merilih za oddajo 
sklicujejo na točno določen proizvodni 
postopek, točno določen način izvajanja 
storitev ali točno določen postopek za 
katero koli drugo fazo življenjskega cikla 
izdelka ali storitve, pod pogojem, da so 
povezani s predmetom javnega naročila. 
Za boljšo vključitev socialnih dejavnikov v 
javno naročanje se lahko javnim 
naročnikom tudi omogoči, da v merilo za 
oddajo naročila ekonomsko 
najugodnejšemu ponudniku vključijo 
značilnosti v zvezi z delovnimi pogoji 
oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 
postopku proizvodnje ali zagotavljanja. 
Navedene značilnosti lahko zadevajo le
zdravstveno varstvo osebja, vključenega v 
proizvodni postopek, ali spodbujanje 
družbenega vključevanja prikrajšanih oseb 
ali oseb iz ranljivih skupin med osebami, 
dodeljenimi za izvedbo naročila, vključno 
z dostopnostjo za invalide. Vsa merila za 
oddajo, ki vključujejo navedene 
značilnosti, bi vsekakor morala ostati 
omejena na značilnosti, ki imajo 
neposredne posledice za člane osebja v 
njihovem delovnem okolju. Uporabljati bi 
se morala v skladu z Direktivo 96/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija. 
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 

Javnim organom naročnikom bi bilo treba 
še omogočiti, da se v tehničnih 
specifikacijah in merilih za oddajo 
sklicujejo na značilnosti življenjskega 
cikla, kot so točno določen proizvodni 
postopek, vključno z, na primer, 
socialnimi in okoljskimi vidiki, točno 
določen način izvajanja storitev, 
funkcionalne zahteve ali zahteve glede 
učinkovitosti za čim večje zmanjšanje ali 
povečanje okoljskih ali družbenih učinkov 
ali točno določen postopek za katero koli 
drugo fazo življenjskega cikla izdelka ali 
storitve, pod pogojem, da so povezani s 
predmetom javnega naročila. Pravilo, ki se 
nanaša na povezanost s predmetom 
naročila, bi bilo treba razlagati v širokem 
smislu. V skladu s tem se lahko za boljšo 
vključitev socialnih dejavnikov v javno 
naročanje javnim naročnikom tudi 
omogoči, da v tehnične specifikacije in 
merila za oddajo naročila vključijo 
značilnosti v zvezi z delovnimi pogoji 
oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 
postopku proizvodnje ali zagotavljanja. 
Navedene značilnosti lahko, na primer, 
zadevajo zdravstveno varstvo osebja, 
vključenega v proizvodni postopek, 
ravnovesje med spoloma (na primer enako 
plačilo, ravnovesje med poklicnim in 
zasebnim življenjem), dostop do 
poklicnega usposabljanja na delovnem 
mestu, vključevanje uporabnikov in 
posvetovanje z njimi, cenovno dostopnost, 
človekove pravice, etično trgovino ali 
spodbujanje družbenega vključevanja 
prikrajšanih oseb ali oseb iz ranljivih 
skupin (kot so dolgotrajno brezposelni, 
Romi, migranti ter mlajši in starejši 
delavci) med osebami, dodeljenimi za 
izvedbo naročila, vključno z dostopnostjo 
za invalide. Vsa merila za oddajo, ki 
vključujejo navedene značilnosti, bi 
vsekakor morala ostati omejena na 
značilnosti, ki imajo neposredne posledice 
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kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

za člane osebja v njihovem delovnem 
okolju. Uporabljati bi se morala na način, 
ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija. 
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot tehnične 
specifikacije ali merila za oddajo 
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost in 
trajnostnost izvedbe naročila in posledično 
na ekonomsko vrednost ponudbe. Javni 
organi naročniki lahko v tehnične 
specifikacije ali merila za dodelitev 
vključijo tudi upoštevanje socialnih 
vidikov v zvezi z zunanjimi socialnimi 
stroški, neposredno povezanimi z 
življenjskim ciklom, kot so na primer 
vplivi proizvodnje na bližnje okolje in 
skupnosti. Javni organi naročniki bi 
morali v tehničnih specifikacijah 
opredeliti obveznosti v zvezi s socialnimi 
in zaposlitvenimi pogoji, zdravjem in 
varnostjo na delovnem mestu ter socialno 
varnostjo in delovnimi pogoji, kot jih 
določajo zakonodaja EU in nacionalni 
zakoni, predpisi ali upravne določbe, 
arbitražne odločbe, kolektivne pogodbe ter 
določbe mednarodnega delovnega prava, 
naštete v Prilogi XI, ki veljajo za gradnje, 
storitve ali blago; te obveznosti veljajo 
tudi v čezmejnih primerih, v katerih 
delavci iz ene države članice izvajajo 
storitve v drugi državi članici.

Or. en

Obrazložitev
Če javni organ odda zasebnemu sektorju v izvajanje funkcijo, ki se je pred tem opravljala 
znotraj organa, lahko pride do prenosa v smislu direktive o prenosih podjetij. V teh primerih 
velja direktiva o prenosih podjetij, ki ponuja koristne informacije in postopke posvetovanja 
ter prepoveduje kakršne koli spremembe obstoječih delovnih pogojev, vključno z 
odpuščanjem.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Neobičajno nizke ponudbe za gradnje, 
blago ali storitve lahko temeljijo na 
tehnično, ekonomsko ali pravno nepoštenih 
predpostavkah ali praksah. Za preprečitev 
morebitnih pomanjkljivosti med 
izvajanjem naročila bi bilo treba od javnih 
organov naročnikov zahtevati, da zaprosijo 
za obrazložitev zaračunane cene, če je 
ponudba močno nelojalna glede na cene 
drugih ponudnikov. Če ponudnik ne more 
zagotoviti zadovoljive obrazložitve, mora 
biti javnemu organu naročniku 
omogočena možnost zavrnitve ponudbe. 
Zavrnitev bi morala biti obvezna, če javni 
organ naročnik ugotovi, da neobičajno 
nizka zaračunana cena izhaja iz 
neupoštevanja obvezne zakonodaje Unije 
na področjih socialnega, delovnega ali
okoljskega prava ali določb mednarodnega 
delovnega prava.

(42) Neobičajno nizke ponudbe za gradnje, 
blago ali storitve lahko temeljijo na 
tehnično, ekonomsko ali pravno nepoštenih 
predpostavkah ali praksah. Za preprečitev 
morebitnih pomanjkljivosti med 
izvajanjem naročila bi bilo treba od javnih 
organov naročnikov zahtevati, da zaprosijo 
za obrazložitev zaračunane cene, če je 
ponudba močno nelojalna glede na cene 
drugih ponudnikov. Če ponudnik ne more 
zagotoviti zadovoljive obrazložitve, bi 
moral javni organ naročnik ponudbo 
zavrniti. Zavrnitev bi morala biti obvezna, 
če javni organ naročnik ugotovi, da 
neobičajno nizka zaračunana cena izhaja iz 
neupoštevanja zakonodaje Unije na 
področju okoljskega prava ali obveznosti v 
zvezi s socialnimi in zaposlitvenimi pogoji, 
zdravjem in varnostjo na delovnem mestu 
ter socialno varnostjo in delovnimi pogoji, 
kot jih določajo EU in nacionalni zakoni, 
predpisi ali upravne določbe, arbitražne 
odločbe, kolektivne pogodbe ter določbe 
mednarodnega delovnega prava, naštete v 
Prilogi XI, ki veljajo za gradnje, storitve 
ali blago; te obveznosti veljajo tudi v 
čezmejnih primerih, v katerih delavci iz 
ene države članice izvajajo storitve v drugi 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s (43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
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to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in so navedeni v 
obvestilu o naročilu, predhodnem 
informativnem obvestilu, uporabljenem kot 
sredstvo za objavo javnega razpisa, ali 
razpisni dokumentaciji. Njihov cilj je lahko 
zlasti spodbujanje poklicnega 
usposabljanja na delovnem mestu, 
zaposlovanje ljudi z velikimi težavami pri 
vključevanju, boj proti brezposelnosti, 
varstvo okolja ali dobro počutje živali. 
Med drugim se na primer lahko navedejo 
zahteve, ki se uporabljajo med izvajanjem 
naročila, za zaposlitev dolgoročnih 
iskalcev zaposlitve ali izvajanje ukrepov za 
usposabljanje brezposelnih ali mladih, za 
osnovno skladnost s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela (MOD), tudi če te konvencije niso bile 
prenesene v nacionalno zakonodajo, ter za 
zaposlovanje bolj prikrajšanih oseb, kakor 
se to zahteva v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in so navedeni v 
obvestilu o naročilu, predhodnem 
informativnem obvestilu, uporabljenem kot 
sredstvo za objavo javnega razpisa, ali 
razpisni dokumentaciji. Njihov cilj je lahko 
zlasti spodbujanje poklicnega 
usposabljanja na delovnem mestu, 
zaposlovanje ljudi z velikimi težavami pri 
vključevanju, boj proti brezposelnosti, 
varstvo okolja ali dobro počutje živali. 
Med drugim se na primer lahko navedejo 
zahteve, ki se uporabljajo med izvajanjem 
naročila, za zaposlitev dolgoročnih 
iskalcev zaposlitve ali izvajanje ukrepov za 
usposabljanje brezposelnih ali mladih, za 
osnovno skladnost s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela (MOD), tudi če te konvencije niso bile 
prenesene v nacionalno zakonodajo, ter za 
zaposlovanje bolj prikrajšanih oseb, kakor 
se to zahteva v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Kar zadeva obveznosti v zvezi 
s socialnimi in zaposlitvenimi pogoji, 
zdravjem in varnostjo na delovnem mestu 
ter socialno varnostjo in delovnimi pogoji, 
kot jih določajo zakonodaja EU in 
nacionalni zakoni, predpisi ali upravne 
določbe, arbitražne odločbe, kolektivne 
pogodbe ter določbe mednarodnega 
delovnega prava, naštete v Prilogi XI, ki 
veljajo v kraju izvajanja gradnje ali 
storitve oziroma dobave blaga, bi javni 
organi naročniki morali sprejeti določbe, 
ki bi v klavzulah o izvedbi naročil določale 
ustrezno raven varstva.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Med izvajanjem javnega naročila se (44) Med izvajanjem javnega naročila bi se 
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uporabljajo veljavni zakoni, predpisi in 
kolektivne pogodbe na nacionalni ravni in 
na ravni Unije s področij pogojev 
zaposlovanja in varstva pri delu, če so 
takšna pravila in njihova uporaba v 
skladu z zakonodajo Unije. V čezmejnih 
primerih, ko delavci iz ene države članice 
opravljajo storitve v drugi državi članici 
zaradi izvajanja javnega naročila, 
Direktiva 96/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev določa 
minimalne pogoje, ki jih mora država 
gostiteljica upoštevati v zvezi s takimi 
napotenimi delavci. Če nacionalna 
zakonodaja vsebuje določbe v zvezi s tem, 
se lahko neizpolnjevanje navedenih 
obveznosti obravnava kot huda kršitev ali 
prekršek v zvezi s poklicnim ravnanjem 
zadevnega gospodarskega subjekta, ki 
lahko povzroči izključitev tega 
gospodarskega subjekta iz postopka za 
oddajo javnega naročila.

morali uporabljati zakoni, predpisi in 
kolektivne pogodbe na nacionalni ravni in 
na ravni Unije, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga, 
s področij pogojev zaposlovanja in varstva 
pri delu, in sicer tudi v čezmejnih 
primerih, ko delavci ene države članice 
zagotavljajo storitve v drugi državi članici. 
Če nacionalna zakonodaja vsebuje določbe 
v zvezi s tem, se lahko neizpolnjevanje 
navedenih obveznosti obravnava kot huda 
kršitev ali prekršek v zvezi s poklicnim 
ravnanjem zadevnega gospodarskega 
subjekta, ki lahko povzroči izključitev tega 
gospodarskega subjekta iz postopka za 
oddajo javnega naročila.

Or. en

Obrazložitev

Vse določbe glede varstva zaposlitve in delovnih pogojev je treba vključno z vsemi 
kolektivnimi pogodbami uporabljati tudi v primeru napotitve delavcev. Sodba Sodišča v 
zadevi C-346/06 (Rüffert) je privedla do tega, da se osnovni standardi, ki jih določa Direktiva 
96/71/ES, razumejo kot maksimalni standardi, ki veljajo samo za obče obvezujoče kolektivne 
pogodbe in minimalne plače; kljub temu je treba zagotoviti, da bodo vsi delavci obravnavani 
enako.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22a. „značilnosti življenjskega cikla“ 
pomenijo elemente katerega koli dela 
življenjskega cikla izdelka ali gradnje ali 
zagotavljanja storitve, kot je opredeljen v 
točki (22) tega člena. Značilnosti 
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življenjskega cikla so lahko nevidne 
značilnosti, ki so del izdelka kot posledica 
odločitev, sprejetih v fazi proizvodnje ali 
drugih neuporabniških fazah 
življenjskega cikla izdelka.

Or. en

Obrazložitev

„Značilnosti življenjskega cikla“ so ključnega pomena za to, da javni organi vključujejo 
upoštevanje vidikov trajnosti. Treba jih je opredeliti, da se razjasni, kako jih je mogoče 
vključiti v tehnične specifikacije in merila za dodelitev.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi 
naročniki uporabljajo konkurenčni 
postopek s pogajanji ali konkurenčni 
dialog, če lahko javno naročilo povzroči 
prenos podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Če javni organ odda zasebnemu sektorju v izvajanje funkcijo, ki se je pred tem opravljala 
znotraj organa, lahko pride do prenosa v smislu direktive o prenosih podjetij. V teh primerih 
velja direktiva o prenosih podjetij, ki ponuja koristne informacije in postopke posvetovanja 
ter prepoveduje kakršne koli spremembe obstoječih delovnih pogojev, vključno z 
odpuščanjem.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 24, odstavek 1, pododstavek 4, točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zaradi zahtev po posvetovanju s 
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predstavniki zaposlenih za gradnje ali 
storitve, pri čemer je izpostavljeno osebje.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnične specifikacije iz točke 1 
Priloge VIII se navedejo v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo naročila. V njih so 
opredeljene zahtevane značilnosti gradnje, 
storitve ali blaga.

Tehnične specifikacije iz točke 1 
Priloge VIII se navedejo v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo naročila. V njih so 
opredeljene zahtevane značilnosti gradnje, 
storitve ali blaga, da bi tako dosegli cilje 
javnega organa naročnika, vključno s cilji 
glede trajnosti.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te značilnosti se lahko nanašajo tudi na 
poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev ali katere koli druge faze v
njihovem življenjskem ciklu, kot je 
navedeno v točki (22) člena 2.

Te značilnosti se lahko nanašajo tudi na 
poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev ali katere koli druge značilnosti
življenjskega cikla, kot je navedeno v 
točki 22a (novo) člena 2. 

To lahko vključuje:

Or. en

Obrazložitev
Socialna merila je treba vključiti v vse faze postopka javnega naročila. Javni organi morajo 
imeti možnost, da zahtevajo spoštovanje določenih socialnih meril že v tehničnih 
specifikacijah. Ker organizacija, usposobljenost in izkušnje osebja pomembno vplivajo na 
kakovost in trajnost gradnje ali storitve, mora imeti javni organ možnost, da določene 
elemente zahteva že v tehničnih specifikacijah.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2 –točka (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) socialna merila, kot so upoštevanje 
dostojnih delovnih razmer, zdravstvenih 
in varnostnih predpisov, kolektivnih 
pogajanj, uravnotežene zastopanosti 
spolov (npr. enako plačilo, ravnovesje 
med poklicnim in zasebnim življenjem), 
socialnega vključevanja, vključno z 
zaposlitvenimi možnostmi za invalidne, 
prikrajšane ali ranljive delavce (npr. 
dolgotrajno brezposelni, Romi, migranti 
ter mlajši ali starejši delavci), možnosti 
poklicnega usposabljanja na delovnem 
mestu, vključevanja uporabnikov in 
posvetovanja z njimi, cenovne dostopnosti, 
človekovih pravic ter etične trgovine;

Or.en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2 - točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) upoštevanje socialnih vidikov v zvezi z 
zunanjimi socialnimi stroški, ki so 
neposredno povezani z življenjskim 
ciklom, kot je opredeljen v točki (22) člena 
2, na primer vplivi proizvodnje na bližnje 
okolje in skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2 - točka c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pri naročilih za storitve in naročilih v 
zvezi s projektiranjem gradenj 
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, določenega za izvajanje zadevnega 
javnega naročila.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki morajo kot del 
absolutnih zahtev za razpis javnega 
naročila v tehničnih specifikacijah jasno 
opredeliti obveznosti v zvezi s socialnimi 
in zaposlitvenimi pogoji, zdravjem in 
varnostjo na delovnem mestu ter socialno 
varnostjo in delovnimi pogoji, kot jih 
določajo zakonodaja EU in nacionalni 
zakoni, predpisi ali upravne določbe, 
arbitražne odločbe, kolektivne pogodbe ter 
določbe mednarodnega delovnega prava, 
naštete v Prilogi XI, ki veljajo v kraju 
izvajanja gradnje ali storitve oziroma 
dobave blaga;

Or. en

Obrazložitev
Obveznosti v zvezi s socialno zaščito, varstvom zaposlitve in delovnimi pogoji je treba v 
tehničnih specifikacijah navesti kot absolutne zahteve, ki jih kandidati morajo izpolnjevati.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 3 – točka (a)



PA\901907SL.doc 21/46 PE485.939v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v smislu izvedbenih ali funkcionalnih 
zahtev, vključno z okoljskimi značilnostmi, 
če so parametri dovolj natančni, da 
omogočijo ponudnikom opredeliti predmet 
naročila in da omogočijo javnim organom 
naročnikom oddajo naročila;

(a) v obliki izvedbenih ali funkcionalnih 
zahtev, vključno s socialnimi in okoljskimi 
značilnostmi, če so parametri dovolj 
natančni, da omogočijo ponudnikom 
opredeliti predmet naročila in da 
omogočijo javnim organom naročnikom 
oddajo naročila, vključno z zahtevami, 
skladnimi z odstavkom 1, o značilnostih 
življenjskega cikla zahtevanih gradenj, 
blaga in storitev iz točke (22a novo) člena 
2;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Javni organi naročniki se lahko odločijo, 
da ne oddajo naročila ponudniku, ki je 
predložil najboljšo ponudbo, če so 
ugotovili, da ta ponudba ni ustrezno 
skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava, 
ali določbami mednarodnega socialnega 
in okoljskega prava, naštetimi v 
Prilogi XI.

2. Javni organi naročniki se odločijo, da ne 
oddajo naročila ponudniku, ki je predložil 
najboljšo ponudbo, če so ugotovili, da ta 
ponudba ni ustrezno skladna z 
obveznostmi, določenimi v zakonodaji 
Unije na področju okoljskega prava, ali z 
obveznostmi v zvezi s socialnimi in 
zaposlitvenimi pogoji, kot so zdravje in 
varnost na delovnem mestu ter socialna 
varnost in delovni pogoji, kot jih določajo 
zakonodaja EU in nacionalni zakoni, 
predpisi ali upravne določbe, arbitražne 
odločbe, kolektivne pogodbe ter določbe 
mednarodnega delovnega prava, naštete v 
Prilogi XI, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga, 
vključno s podizvajalsko verigo.

Or. en
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak gospodarski subjekt je izključen iz 
sodelovanja pri javnem naročilu, če je javni 
organ naročnik seznanjen s pravnomočno 
odločbo, v kateri je ugotovljeno, da 
gospodarski subjekt ni izpolnil obveznosti 
v zvezi s plačilom davkov ali prispevkov 
za socialno varnost v skladu z zakonskimi 
določbami države, kjer ima sedež, ali 
določbami države članice javnega organa 
naročnika.

2. Vsak gospodarski subjekt je izključen iz 
sodelovanja pri javnem naročilu, če je javni 
organ naročnik seznanjen s pravnomočno 
odločbo, v kateri je ugotovljeno, da 
gospodarski subjekt ni izpolnil obveznosti 
v zvezi s plačilom davkov, prispevkov za 
socialno varnost ali drugih zahtev glede 
socialnih in zaposlitvenih pogojev, kot so 
zdravje in varnost na delovnem mestu, 
socialna varnost in delovni pogoji, kot jih 
določajo zakonodaja EU in nacionalni 
zakoni, predpisi ali upravne določbe, 
arbitražne odločbe, kolektivne pogodbe ter 
določbe mednarodnega delovnega prava, 
naštete v Prilogi XI, ki veljajo v kraju 
izvajanja gradnje ali storitve oziroma 
dobave blaga; te obveznosti veljajo tudi v 
čezmejnih primerih, v katerih delavci iz 
ene države članice izvajajo storitve v drugi 
državi članici.

Or. en

Obrazložitev
Neupoštevanje predpisov o socialni zaščiti in varstvu pri delu mora biti obvezen razlog za 
izključitev. Ta določba mora vključevati tudi nacionalne zakone in predpise, arbitražne 
odločbe in kolektivne pogodbe, ki veljajo v kraju izvajanja gradnje ali storitve oziroma 
dobave blaga.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Gospodarski subjekti (vključno s 
podizvajalci), ki so v uradnem registru 
kršiteljev, kot ga določa člen 83a (novi), se 
izključijo iz sodelovanja v javnih 
naročilih.
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Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je ugotovil kakršno koli kršitev 
obveznosti, določenih v zakonodaji Unije 
na področju socialnega in delovnega 
prava ali okoljskega prava, ali določb 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetih v Prilogi XI. Skladnost z 
zakonodajo Unije ali mednarodnimi 
določbami vključuje skladnost na ustrezen 
način;

črtano

Or. en

Obrazložitev
Ta razlog za izključitev mora postati obvezen razlog za izključitev, obenem pa ga je treba 
dopolniti.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Javni organ naročnik izključi iz 
sodelovanja v javnem naročilu vsak 
gospodarski subjekt, če je v zvezi s 
podizvajalcem, ki ga gospodarski subjekt 
predlaga v skladu s členom 71, izpolnjen 
eden od pogojev iz odstavkov 1, 2, 2a 
(novo) in točk c) ali d) odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev
Neupoštevanje predpisov o socialni zaščiti in varstvu pri delu mora biti obvezen razlog za 
izključitev. Ta določba mora vključevati tudi nacionalne zakone in predpise, arbitražne 
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odločbe in kolektivne pogodbe, ki veljajo v kraju izvajanja gradnje ali storitve oziroma 
dobave blaga.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak kandidat ali ponudnik, ki je v enem 
od položajev iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko 
javnemu organu naročniku predloži dokaze 
o svoji zanesljivosti kljub obstoju 
ustreznega razloga za izključitev.

Vsak kandidat, ponudnik ali podizvajalec, 
ki je v enem od položajev iz odstavkov 1, 2 
in 3, lahko javnemu organu naročniku 
predloži dokaze o svoji zanesljivosti kljub 
obstoju ustreznega razloga za izključitev.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen kandidat ali ponudnik dokaže, 
da je nadomestil vso škodo, povzročeno s 
kaznivim dejanjem ali kršitvijo, na celovit 
način razjasnil dejstva in okoliščine v 
dejavnem sodelovanju s preiskovalnimi 
organi ter sprejel konkretne tehnične, 
organizacijske in osebne ukrepe, primerne 
za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj 
ali kršitev. Javni organi naročniki preučijo 
ukrepe, ki so jih sprejeli kandidati in
ponudniki, ob upoštevanju resnosti in 
posebnih okoliščin kaznivega dejanja ali 
kršitve. Če javni organ naročnik meni, da 
ukrepi niso zadostni, navede razloge za 
svojo odločitev.

V ta namen kandidat, ponudnik ali 
podizvajalec dokaže, da je nadomestil vso 
škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali 
kršitvijo, na celovit način razjasnil dejstva 
in okoliščine v dejavnem sodelovanju s 
preiskovalnimi organi ter sprejel konkretne 
tehnične, organizacijske in osebne ukrepe, 
primerne za preprečitev nadaljnjih kaznivih 
dejanj ali kršitev. Javni organi naročniki 
preučijo ukrepe, ki so jih sprejeli kandidati,
ponudniki ali podizvajalci, ob upoštevanju 
resnosti in posebnih okoliščin kaznivega 
dejanja ali kršitve. Če javni organ naročnik 
meni, da ukrepi niso zadostni, navede 
razloge za svojo odločitev.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (c a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) izkušnje s trajnostno in socialno 
izvedbo.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Javni organi naročniki omejijo katere koli 
pogoje za sodelovanje na tiste, s katerimi je 
mogoče ustrezno zagotoviti, da ima 
kandidat ali ponudnik pravne in finančne 
zmogljivosti ter poslovne in tehnične 
sposobnosti ter sposobnosti in znanje za 
socialna in trajnostna javna naročila za 
izvedbo naročila, ki se oddaja. Vse zahteve 
morajo biti povezane s predmetom naročila 
ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
poštene konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede tehnične in poklicne sposobnosti 
lahko javni organi naročniki zahtevajo, da 
imajo gospodarski subjekti potrebne 
človeške in tehnične vire ter izkušnje za 
izvajanje naročila v skladu z ustreznim 
standardom kakovosti. Javni organ
naročniki lahko sklepajo, da gospodarski 
subjekti ne bodo izvedli naročila v skladu z 
ustreznim standardom kakovosti, če 
ugotovijo navzkrižje interesov, ki lahko 
negativno vpliva na izvajanje naročila.

Glede tehnične in poklicne sposobnosti 
lahko javni organi naročniki zahtevajo, da 
imajo gospodarski subjekti potrebne 
človeške in tehnične vire ter izkušnje za 
zagotovitev izvedbe naročila v skladu z 
ustreznim standardom kakovosti in, če to 
zahteva javni organ naročnik, v skladu s 
pogodbenimi klavzulami o uspešnosti, 
določenimi v skladu s členoma 70 in 71.
Javni organi naročniki lahko sklepajo, da 
gospodarski subjekti ne bodo zagotovili 
izvedbe naročila v skladu z ustreznim 
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standardom kakovosti, če ugotovijo 
navzkrižje interesov, ki lahko negativno 
vpliva na izvajanje naročila.

Or. en

Obrazložitev
Ubeseditev je treba razširiti, da se upošteva možnost nadzora podizvajalcev. Člen mora tudi 
pojasniti, da lahko javni organi naročniki v fazi izbora ocenijo zmožnost izvajalca, da izpolni 
zahteve v zvezi z izvajanjem naročila.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Glede izkušenj z merili trajnostnega in 
socialno uspešnega izvajanja se lahko 
upoštevajo naložbe v veščine in 
usposabljanje ter izkušnje z upravljanjem 
dobavnih verig.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dokazila o tehničnih sposobnostih 
gospodarskega subjekta se lahko glede na 
lastnosti, količino ali pomen ter uporabo 
gradenj, blaga ali storitev predložijo na 
enega ali več načinov, naštetih v delu 2 
Priloge XIV.

3. Dokazila o tehničnih sposobnostih 
gospodarskega subjekta se lahko glede na 
lastnosti, količino, kakovost, trajnostnost
ali pomen ter uporabo gradenj, blaga ali 
storitev predložijo na enega ali več 
načinov, naštetih v delu 2 Priloge XIV.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organ naročniki javna naročila brez 
poseganja v nacionalne zakone, predpise 
ali upravne določbe v zvezi s plačilom 
nekaterih storitev oddajo na podlagi enega 
od naslednjih meril:

Javni organi naročniki javna naročila brez 
poseganja v nacionalne zakone, predpise 
ali upravne določbe v zvezi s plačilom 
nekaterih storitev oddajo na podlagi merila
ekonomsko najugodnejše in najbolj 
trajnostne ponudbe.

(a) ekonomsko najugodnejša ponudba;
(b) najnižja cena.

Or. en

Obrazložitev
Da bi dosegli cilje strategije Evropa 2020 in družbene cilje, ki jih je opredelila Komisija v 
obrazložitvi, so potrebni bolj trajnostni postopki javnega naročanja. Zato je treba merilo 
najnižje cene črtati (trenutno je to že praksa v nekaterih državah članicah, npr. Nemčiji). 
Ekonomsko najugodnejša ponudba mora postati ekonomsko najugodnejša in najbolj 
trajnostna ponudba, da se razjasni, kaj izraz pomeni.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški se lahko po izbiri javnega organa 
naročnika ocenijo izključno na podlagi 
cene ali glede na stroškovno učinkovitost, 
kot je vrednotenje stroškov v življenjskem 
ciklu, pod pogoji iz člena 67.

Stroški se ocenijo glede na stroškovno 
učinkovitost, kot je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu, pod pogoji iz člena 67.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ekonomsko najugodnejša ponudba iz 
točke (a) odstavka 1 z vidika javnega 

Ekonomsko najugodnejša ponudba in 
najbolj trajnostno usmerjena ponudba se 
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organa naročnika se določi na podlagi 
meril, povezanih s predmetom zadevnega 
javnega naročila. Ta merila poleg cene ali 
stroškov iz točke (b) odstavka 1 
vključujejo tudi druga merila, povezana s 
predmetom zadevnega javnega naročila, 
kot so:

določi na podlagi meril, povezanih s 
predmetom zadevnega javnega naročila. Ta 
merila poleg cene ali stroškov (vključno s 
stroški življenjskega cikla iz člena 67) 
vključujejo tudi druga merila, povezana s 
predmetom zadevnega javnega naročila, 
kot so:

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2 –točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanje zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev oziroma katere koli faze v njihovem 
življenjskem ciklu, kot je navedeno v 
točki (22) člena 2, če so navedena merila 
določena v skladu z odstavkom 4 in 
zadevajo dejavnike, ki so neposredno 
povezani s temi postopki in so značilni za 
poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev.

(d) poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanje zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev oziroma katere koli faze v njihovem 
življenjskem ciklu ali značilnosti 
življenjskega cikla, kot je navedeno v 
točkah (22) in (22a novo) člena 2, če so 
navedena merila določena v skladu z 
odstavkom 4 in zadevajo dejavnike, ki so 
neposredno povezani s temi postopki in so 
značilni za poseben postopek proizvodnje 
ali zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga 
ali storitev.

Or. en

Obrazložitev
Jasno bi bilo treba navesti možnost vključitve socialnih meril..

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2 točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) socialna merila, kot so upoštevanje 
dostojnih delovnih razmer, zdravstvenih 
in varnostnih predpisov, kolektivnih 
pogajanj, uravnotežene zastopanosti 
spolov (npr. enako plačilo, ravnovesje 
med poklicnim in zasebnim življenjem), 



PA\901907SL.doc 29/46 PE485.939v02-00

SL

socialnega vključevanja, vključno z 
zaposlitvenimi možnostmi za invalidne, 
prikrajšane ali ranljive delavce (npr. 
dolgotrajno brezposelni, Romi, migranti 
ter mlajši ali starejši delavci), možnosti 
poklicnega usposabljanja na delovnem 
mestu, vključevanja uporabnikov in 
posvetovanja z njimi, cenovne dostopnosti, 
človekovih pravic ter etične trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko določijo, da se 
nekatere vrste naročil oddajo na podlagi 
ekonomsko najugodnejše ponudbe iz 
točke (a) odstavka 1 in iz odstavka 2.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Merila za oddajo naročila javnemu 
organu naročniku ne dajejo neomejene 
svobode izbire. Zagotavljajo možnost 
učinkovite konkurence in vključujejo 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki. Javni organi naročniki na 
podlagi informacij in dokazil, ki jih 
predložijo ponudniki, učinkovito preverijo, 
ali ponudbe izpolnjujejo merila za oddajo 
naročila.

4. Merila za oddajo naročila so povezana s 
predmetom naročila (kar ne izključuje 
nevidnih značilnosti izdelkov ali storitev, 
kot so značilnosti življenjskega cikla iz 
točke (22a novo), zagotavljajo možnost 
učinkovite in poštene konkurence in 
vključujejo zahteve, ki omogočajo 
učinkovito preverjanje informacij, ki jih 
predložijo ponudniki. Javni organi 
naročniki na podlagi informacij in dokazil, 
ki jih predložijo ponudniki, učinkovito 
preverijo, ali ponudbe izpolnjujejo merila 
za oddajo naročila.

Or. en
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Obrazložitev
Da bi bilo jasno, kateri so pogoji za vključevanje trajnostnih meril, kot so socialni vidiki, v 
merila za dodelitev, je treba tu dodati merilo povezave z vsebino. To ne izključuje tako 
imenovanih „nevidnih“ značilnosti.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru iz točke (a) odstavka 1 javni
organ naročnik v obvestilu o naročilu, 
povabilu k potrditvi interesa, razpisni 
dokumentaciji ali v primeru 
konkurenčnega dialoga v opisnem 
dokumentu navede relativne uteži vsakega 
izmed meril, izbranih za ugotovitev 
ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Javni organ naročnik v obvestilu o 
naročilu, povabilu k potrditvi interesa, 
razpisni dokumentaciji ali v primeru 
konkurenčnega dialoga v opisnem 
dokumentu navede relativne uteži vsakega 
izmed meril, izbranih za ugotovitev 
ekonomsko najugodnejše in najbolj 
trajnostno usmerjene ponudbe.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 67 – točka (b a)(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zunanje socialne stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom, če je 
mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost, kar lahko vključuje 
vplive proizvodnje na bližnje okolje in 
skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Če so zunanji okoljski stroški omenjeni med stroški življenjskega cikla, ni razloga, da zunanji 
socialni stroški ne bi bili. Zunanji socialni stroški lahko na primer vključujejo vplive 
proizvodnje na bližnje okolje in skupnosti.
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Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oblikovana je bila za ponavljajočo se 
ali neprekinjeno uporabo;

črtano

Or. en

Obrazložitev

To merilo je veliko preveč omejujoče. Zadostovati mora, da je metodologija za izračun 
stroškov življenjskega cikla osnovana na znanstvenih ali drugih objektivnih in 
nediskriminatornih merilih ter dostopna vsem zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da pojasnijo 
zaračunano ceno ali stroške, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Javni organi naročniki od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da pojasnijo 
zaračunano ceno ali stroške, če je izpolnjen
eden izmed naslednjih pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 50 % nižji od povprečne cene ali 
stroškov drugih ponudnikov;

(a) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 25 % nižji od povprečne cene ali 
stroškov drugih ponudnikov, ali

Or. en

Obrazložitev
Pogoji, ki jih je treba izpolniti, da je ponudba neobičajno ugodna, ne smejo biti kumulativni. 
Petindvajsetodstotno odstopanje od povprečne cene ali stroškov je že veliko.
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Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 20 % nižji od cene ali stroškov druge 
najnižje ponudbe;

(b) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 10 % nižji od cene ali stroškov druge 
najnižje ponudbe;

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) predloženih je bilo vsaj pet ponudb. črtano

Or. en

Obrazložitev
Ta pogoj je veliko preveč omejujoč. Ponudba je lahko neobičajno ugodna, tudi če ta pogoj ni 
izpolnjen.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Javni organi naročniki lahko zahtevajo 
taka pojasnila tudi, če se zdi, da so 
ponudbe neobičajno ugodne zaradi drugih 
razlogov.

2. Javni organi naročniki lahko zahtevajo 
taka pojasnila tudi, če se zdi, da so 
ponudbe neobičajno ugodne zaradi drugih 
razlogov, predvsem kadar so zaračunana 
cena ali stroški nižji od cene ali stroškov, 
plačanih trenutnemu izvajalcu, ali kadar 
so zaračunana cena ali stroški nižji od cen 
iz drugih trenutnih in primerljivih 
postopkov javnega naročanja.

Or. en
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Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) najmanj ustrezna skladnost z 
obveznostmi, določenimi v zakonodaji 
Unije, na področju socialnega in delovnega 
prava ali okoljskega prava ali določbami 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetimi v Prilogi XI, ali, če te 
obveznosti ne veljajo, z drugimi 
določbami, ki zagotavljajo enakovredno 
raven varstva;

(d) skladnost z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, na področju okoljskega 
prava ali z obveznostmi v zvezi s socialnimi 
in zaposlitvenimi pogoji, kot so zdravje in 
varnost na delovnem mestu ter socialna 
varnost in delovni pogoji, kot jih določajo 
zakonodaja EU in nacionalni zakoni, 
predpisi ali upravne določbe, arbitražne 
odločbe, kolektivne pogodbe ter določbe 
mednarodnega delovnega prava, naštete v 
Prilogi XI, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga; 
te obveznosti veljajo tudi v čezmejnih 
primerih, v katerih delavci iz ene države 
članice izvajajo storitve v drugi državi 
članici, če pa to ni mogoče, veljajo druge 
določbe, ki zagotavljajo enakovredno raven 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 3 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) skladnost z zahtevami, povezanimi s 
členom 71.

Or. en

Obrazložitev
V razlagah, ki jih je treba predložiti za neobičajno ugodne ponudbe, se je smiselno sklicevati 
na člen 71 o oddaji naročil podizvajalcem.
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Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 4 –pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organ naročnik preveri predložene 
informacije ob posvetovanju s 
ponudnikom. Ponudbo lahko zavrne le, če 
dokazila ne utemeljijo nizke ravni 
zaračunane cene ali stroškov, pri čemer se 
upoštevajo elementi iz odstavka 3.

4. Javni organ naročnik preveri predložene 
informacije ob posvetovanju s 
ponudnikom. Ponudbo zavrne, če dokazila 
ne utemeljijo nizke ravni zaračunane cene 
ali stroškov, pri čemer se upoštevajo 
elementi iz odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 4 –pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki zavrnejo ponudbo, 
če so ugotovili, da je neobičajno ugodna, 
ker ni skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava 
ali določbami mednarodnega socialnega 
in okoljskega prava, naštetimi v 
Prilogi XI.

Javni organi naročniki zavrnejo ponudbo, 
če so ugotovili, da je neobičajno ugodna, 
ker ni skladna z določbami iz odstavka 
3(d). 

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji za izvedbo naročila Pogoji za izvedbo naročila
Javni organi naročniki lahko določijo 
posebne pogoje v zvezi z izvedbo naročila, 
če so ti pogoji navedeni v javnem razpisu 
ali v specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke. 
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 

Javni organi naročniki lahko določijo 
posebne pogoje v zvezi z izvedbo naročila, 
če so ti pogoji navedeni v javnem razpisu 
ali v specifikacijah. Ti pogoji vključujejo 
obveznosti v zvezi s socialnimi in 
zaposlitvenimi pogoji, kot so zdravje in 
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gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.

varnost na delovnem mestu ter socialna 
varnost in delovnimi pogoji, kot jih 
določajo zakonodaja EU in nacionalni 
zakoni, predpisi ali upravne določbe, 
arbitražne odločbe, kolektivne pogodbe ter 
določbe mednarodnega delovnega prava, 
naštete v Prilogi XI, ki veljajo v kraju 
izvajanja gradnje ali storitve oziroma 
dobave blaga; te obveznosti veljajo tudi v 
čezmejnih primerih, v katerih delavci iz 
ene države članice izvajajo storitve v drugi 
državi članici. Lahko vključujejo tudi 
zahtevo, da gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti v zvezi s socialno zaščito, varstvom zaposlitve in delovnimi pogoji je treba v 
klavzulah o izvedbi naročil jasno opredeliti, da se zagotovi njihovo spoštovanje.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Javni organ naročnik v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo naročila zahteva oziroma 
država članica od njega zahteva, da obveže 
ponudnika, da v svoji ponudbi navede vsak 
del naročila, ki ga morebiti namerava dati v 
podizvajanje tretjim stranem, ter vse 
predlagane podizvajalce, obenem pa 
navede informacije o podizvajalcih, 
vključno z imeni, kontaktnimi podatki in 
pravnimi zastopniki. Vsakršna 
sprememba v podizvajalski verigi in vsak 
novi podizvajalec se nemudoma sporoči 
javnemu organu naročniku, vključno z 
njegovim imenom, kontaktnimi podatki in 
pravnimi zastopniki.
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Or. en

Obrazložitev
Predlog Komisije gre v pravo smer, vendar je glede oddaje naročil podizvajalcem 
nezadosten. Na voljo morajo biti ime, kontaktni podatki in pravni zastopniki podizvajalcev. 
Vsako nastalo spremembo je treba sporočiti javnemu organu naročniku.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Razlogi za uporabo podizvajalcev se 
določijo v dokumentaciji o javnem 
naročilu, izhajati pa morajo iz 
upoštevanja tehničnih vidikov in ne smejo 
biti usmerjeni v zniževanje stroškov dela.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko določijo, da na 
zahtevo podizvajalca in kadar to omogoča 
narava naročila, javni organ naročnik 
nakaže plačila neposredno podizvajalcu za 
storitve, blago ali gradnje, oddane v 
izvedbo glavnemu izvajalcu. V takem 
primeru države članice vzpostavijo 
ustrezne mehanizme, ki glavnemu 
izvajalcu omogočajo, da ugovarja proti 
neupravičenim izplačilom. Ureditve v 
zvezi z navedenim načinom plačila se 
določijo v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
naročila.

2. Države članice določijo, da na zahtevo 
podizvajalca in kadar to omogoča narava 
naročila, javni organ naročnik nakaže 
plačila neposredno podizvajalcu za 
storitve, blago ali gradnje, oddane v 
izvedbo glavnemu izvajalcu. V takem 
primeru države članice vzpostavijo 
ustrezne mehanizme, ki glavnemu 
izvajalcu omogočajo, da ugovarja proti 
neupravičenim izplačilom. Ureditve v 
zvezi z navedenim načinom plačila se 
določijo v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
naročila.

Or. en
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Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 ne posegata v vprašanje 
osnovne odgovornosti gospodarskega 
subjekta.

3. Glavni izvajalec in morebitni vmesni 
podizvajalci lahko poleg ali namesto 
podizvajalca kot poroki neposredno 
odgovarjajo zaposlenemu in/ali skupnim 
skladom ali institucijam socialnih 
partnerjev za vsakršno odgovornost, ki 
nastane zaradi podizvajalčevega 
neupoštevanja predpisov glede socialnih 
in zaposlitvenih pogojev, kot so zdravje in 
varnost na delovnem mestu ter socialna 
varnost in delovni pogoji, kot jih določajo 
zakonodaja EU in nacionalni zakoni, 
predpisi ali upravne določbe, arbitražne 
odločbe, kolektivne pogodbe ter določbe 
mednarodnega delovnega prava, naštete v 
Prilogi XI, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga; 
te obveznosti veljajo tudi v čezmejnih 
primerih, v katerih delavci iz ene države 
članice izvajajo storitve v drugi državi 
članici. To velja brez nadaljnjih pogojev, 
zlasti brez neposredne krivde delodajalca.

Or. en

Obrazložitev
Skupna in solidarna odgovornost glavnega izvajalca in njegovih podizvajalcev je edini način, 
da se učinkovito zagotovi zaščita delavskih pravic. Sam koncept je prvič že uporabila 
Komisija v direktivi o izvrševanju napotitve delavcev, kljub temu pa smo v tem kontekstu 
razširili njegovo uporabo.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Število podizvajalskih podjetij, 
vključenih v izvajanje javnega naročila, se 
omeji na največ tri zaporedne 
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podizvajalce.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bo zagotovila, da bo število zaporednih podizvajalcev omejeno, horizontalna 
oddaja naročil podizvajalcem, ki jo lahko terjajo velika gradbena dela, pa ostaja mogoča.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 73 (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko prosto presojajo in 
organizirajo izbiro ponudnikov storitev na 
način, ki se jim zdi najprimernejši, poleg 
tega lahko same prosto izvajajo socialne 
in druge posebne storitve ali organizirajo 
njihovo izvajanje na kakršen koli drug 
način, ki ne vključuje sklepanja javnih 
pogodb, če je tak sistem skladen z 
osnovnimi načeli preglednosti in 
nediskriminacije.

Or. en

Obrazložitev

Prosto presojo držav članic glede načina izvajanja storitev splošnega pomena je treba 
poudariti tudi v členih in ne samo v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko
javni organi naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev vloge 

2. Države članice zagotovijo, da javni 
organi naročniki upoštevajo potrebo po 
zagotovitvi visoke kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, cenovne dostopnosti, 
razpoložljivosti in celovitosti storitev, 
posebne potrebe različnih skupin 
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uporabnikov ter inovativnost. Poleg tega 
lahko države članice določijo, da izbira 
izvajalca storitev ne temelji le na ceni 
zagotavljanja storitev.

uporabnikov, vključno s prikrajšanimi in 
ranljivimi skupinami, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost. Države članice določijo, da 
izbira izvajalca storitev ne temelji le na 
ceni zagotavljanja storitev, in pri socialnih 
storitvah upoštevajo merilo kakovosti in 
trajnosti.

Or. en

Obrazložitev

Merila za zagotavljanje visoke kakovosti socialnih storitve morajo biti zavezujoča.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice in/ali javni organi 
naročniki zagotovijo, da gospodarski 
subjekti spoštujejo obveznosti v zvezi s 
socialnimi in zaposlitvenimi pogoji, kot so 
zdravje in varnost na delovnem mestu ter 
socialna varnost in delovni pogoji, kot jih 
določajo zakonodaja EU in nacionalni 
zakoni, predpisi ali upravne določbe, 
arbitražne odločbe, kolektivne pogodbe ter 
določbe mednarodnega delovnega prava, 
naštete v Prilogi XI, ki veljajo v kraju 
izvajanja gradnje ali storitve oziroma 
dobave blaga; te obveznosti veljajo tudi v 
čezmejnih primerih, v katerih delavci iz 
ene države članice izvajajo storitve v drugi 
državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Tudi pri izvajanja socialnih storitev je treba spoštovati določbe glede socialne zaščite in 
varstva pri delu.
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Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 76 –odstavek 2 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice zagotovijo, da se 
spoštujejo določbe glede oddaje naročil 
podizvajalcem iz člena 71.

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Države članice zagotovijo, da se 
uporabljajo razlogi za izključitev iz člena 
55.

Or. en

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Pri izbiri ponudnika storitev se lahko 
države članice odločijo za uporabo 
pridržanih naročil iz člena 17.

Or. en
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Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2e. Javni organi naročniki lahko zadržijo 
določena naročila za neprofitne 
organizacije, specializirane za izvajanje 
socialnih storitev, če se upoštevajo 
osnovna načela preglednosti in enake 
obravnave.

Or. en

Obrazložitev

Skladno s sodno prakso Sodišča, predvsem s sodbo v zadevi C-70/95 (Sodemare), imajo javni 
organi naročniki možnost, da zadržijo naročila za neprofitne organizacije, če je takšna 
omejitev omogočena v nacionalni zakonodaji in je skladna z evropsko zakonodajo ter če je to 
potrebno in sorazmerno za doseganje določenih družbenih ciljev nacionalnega sistema 
socialnega varstva.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če se ugotovi, da se pri gospodarskem
subjektu ali podizvajalcu, izbranem za 
določeno naročilo, kažejo občutne ali 
nenehne pomanjkljivosti pri izvajanju 
bistvenih zahtev naročila, javni organ 
naročnik sporoči dejstva in potrebne 
podrobnosti nadzornim in upravnim 
organom, omenjenim v členih 84 in 88.

Or. en

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice zagotovijo, da lahko 
javni organi naročniki zlahka pridobivajo 
informacije in pomoč v zvezi z uporabo 
tega člena prek nadzornih in upravnih 
organov iz členov 84 in 88.

Or. en

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 83 a – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Register kršiteljev
Če gospodarski subjekt krši pogoje, 
določene v naročilu, zlasti v zvezi s 
socialno zaščito, varstvom zaposlitve, 
delovnimi pogoji in oddajo naročila 
podizvajalcem, je vpisan v register 
kršiteljev. Vpis v register kršiteljev je 
razlog za izključitev.

Or. en

Obrazložitev
Gospodarske subjekte, ki kršijo pogoje, določene v javnem naročilu, je treba vnesti v register, 
da lahko javni organi naročniki sledijo kršitvam.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 83 a – odstavek 2 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Registre kršiteljev upravljajo nadzorni 
in upravni organi, omenjeni v členih 84 in 
88. Javni organi naročniki imajo pred 
oddajo javnega naročila možnost 
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vpogleda v te sezname. 

Or. en

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spremljanje uporabe predpisov o javnih 
naročilih ter povezanih praks, ki jih 
izvajajo javni organi naročniki in zlasti 
centralni nabavni organi;

(a) spremljanje pravilne uporabe predpisov 
o javnih naročilih in predpisov o socialni 
zaščiti, varstvu zaposlitve in delovnih 
pogojih s strani gospodarskega subjekta, 
ki je oddal naročilo, ter s strani njegovih 
podizvajalcev, vključno s povezanimi 
praksami, ki jih izvajajo javni organi 
naročniki in zlasti centralni nabavni organi;

Or. en

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih
institucij, vključno z revizijskimi organi, na 
določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.

(e) opozarjanje pristojnih institucij, 
vključno z revizijskimi organi, na določene 
odkrite kršitve ali kršitve iz odstavka 1a 
(novo) člena 83 in na sistemske težave.

Or. en

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – točka (ga) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) upravljanje registrov kršiteljev, kot 
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ga določa člen 83a (novo).

Or. en

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 85 – pododstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ime uspešnega ponudnika in razloge za 
izbiro njegove ponudbe ter, če je to znano, 
delež naročila ali okvirnega sporazuma, ki 
ga uspešni ponudnik namerava oddati 
podizvajalcem;

(e) ime uspešnega ponudnika in razloge za 
izbiro njegove ponudbe ter, če je to znano, 
delež naročila ali okvirnega sporazuma, ki 
ga uspešni ponudnik namerava oddati 
podizvajalcem, ter informacije o njegovih 
podizvajalcih, vključno z njihovimi imeni, 
kontaktnimi podatki in zakonitimi 
zastopniki;

Or. en

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice si vzajemno pomagajo in 
uvedejo ukrepe za učinkovito medsebojno 
sodelovanje, da bi zagotovile izmenjavo 
informacij o vprašanjih iz členov 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 in 69. Pri tem 
zagotovijo zaupnost informacij, ki si jih 
izmenjajo.

1. Države članice si vzajemno pomagajo in 
uvedejo ukrepe za učinkovito medsebojno 
sodelovanje, da bi zagotovile izmenjavo 
informacij o vprašanjih iz členov 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 in 83a 
(novo). Pri tem zagotovijo zaupnost 
informacij, ki si jih izmenjajo.

Or. en

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Priloga XI – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 94 o določbah o delu v 
javnih naročilih.
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Or. en

Obrazložitev
Konvencija št. 94 Mednarodne organizacije dela mora tudi biti vključena na seznam 
mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij. Tako se ustrezno upoštevajo tiste države 
članice, ki so ratificirale konvencijo.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Priloga XIII – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrdilo, da gospodarskemu subjektu ni 
bila izrečena pravnomočna sodba zaradi 
enega od razlogov iz člena 55(1);

(b) potrdilo, da gospodarskemu subjektu ni 
bila izrečena pravnomočna sodba ali 
pravnomočna odločba zaradi enega od 
razlogov iz člena 55(1) ali člena 55(2);

Or. en

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Priloga XIII – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) potrdilo, da gospodarski subjekt ni v 
registru kršiteljev, kot ga določa člen 83a 
(novo);

Or. en

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Priloga XIII – točka (c b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) potrdilo, da organ izdajatelj ni 
obveščen o tem, da bi bil gospodarski 
subjekt v kateri od situacij iz člena 
55(3)(c) ali (d) oziroma člena 55 (3a) 
(novo);
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Or. en

Obrazložitev
Seznam v Prilogi XIII o vsebini evropskega potnega lista za javna naročila je treba dopolniti 
in nanj vključiti plačevanje davkov in prispevkov za socialno varnost, spoštovanje socialne 
zaščite, varstva zaposlitve in delovnih pogojev, potrdilo, da gospodarskega subjekta ni na 
uradnem seznamu kršiteljev, da morajo podizvajalci spoštovati iste določbe ter da je treba 
upoštevati tudi hude poklicne napake in občutne ali nenehne pomanjkljivosti.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Priloga XVI – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve sindikatov črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker so sindikati samostojni zasebni subjekti in javna naročila za njih ne veljajo, je njihova 
vključitev med socialne storitve zavajajoča.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Priloga XVI – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nujne zdravstvene storitve

Or. en

Obrazložitev
Nujne zdravstvene storitve je tudi treba uvrščati med socialne storitve splošnega interesa, za 
katere velja milejša ureditev.


