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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije za direktivo o javnih naročilih ima osrednjo vlogo v strategiji 
„Evropa 2020“ za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020). Je eden od 
tržnih instrumentov, ki ga je treba uporabiti za dosego ciljev strategije Evropa 2020, in sicer z 
izboljšanjem pogojev za poslovanje, da bodo začele nastajati inovacije, ter s spodbujanjem 
širše uporabe zelenih javnih naročil, ki so korak na poti do z viri gospodarnega in 
nizkoogljičnega gospodarstva. Obenem je v strategiji Evropa 2020 tudi poudarjeno, da je 
treba s politiko na področju javnih naročil zagotoviti najučinkovitejšo rabo javnih sredstev, 
trg javnih naročil pa mora ostati odprt po vsej Uniji (še toliko bolj v času finančne krize). 

Javna naročila so osrednji tržni instrument, ki je namenjen potrebam družbe ter ima lahko 
poleg uresničevanja drugih ciljev tudi vlogo pri spodbujanju trajnostnega zaposlovanja, 
pogojih dela, inovacijah za podjetja, predvsem za mala in srednja podjetja, pri spodbujanju 
socialne vključenosti ter obravnavanju zaposlitvenih potreb ranljivih in prikrajšanih družbenih 
skupin, ob tem pa lahko pomembno prispeva k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Javna 
naročila imajo lahko pomembno vlogo tudi pri spodbujanju evropskega socialnega modela, ki 
temelji na kakovostnih delovnih mestih, enakih možnostih, nediskriminaciji in socialni 
vključenosti. 

Pri posodobitvi direktiv o javnih naročilih je treba najti ravnotežje med poenostavitvijo 
predpisov ter temeljitimi in učinkovitimi postopki, povezanimi z inovativnimi in trajnostnimi 
merili za dodeljevanje naročil, obenem pa zagotoviti večjo udeležbo malih in srednjih podjetij 
ter posplošiti uporabo elektronskega javnega naročanja. 

Cilj bi moral biti, da se v celoti izkoristi potencial javnega naročanja na enotnem trgu, s čimer 
bi se spodbudile trajnostna rast, visoka stopnja zaposlenosti in socialna vključenost. Uspešna 
revizija in izvajanje predpisov o javnem naročanju bi bistveno pripomogla k ponovnemu 
zagonu naložb v realno gospodarstvo in k premagovanju gospodarske krize v Evropi. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, ki vsebuje nekaj zanimivih novih načel in 
zamisli. Zakonodajni predlog naj bi privedel do enostavnejših in prožnejših postopkov 
javnega naročanja za naročnike in zagotovil lažji za podjetja, zlasti mala in srednja.

Ker gre za javna sredstva, se ta ne smejo porabiti za kratkoročne cilje, ampak jih je treba 
obravnavati kot dolgoročno naložbo v družbo; zaradi tega organi oblasti nosijo še toliko večjo 
odgovornost.
Ob učinkoviti uporabi so lahko javna naročila gonilo za spodbujanje kakovostnih delovnih 
mest, enakosti, razvoj veščin, usposabljanje, spodbujanje okoljskih politik in zagotavljanje 
spodbud za raziskave in inovacije. Zato morajo biti stroški za podjetja, ki nastanejo ob oddaji 
ponudb za javna naročila, čim nižji, da bi bila podjetja čim bolj konkurenčna in da bi se 
spodbudilo zaposlovanje. 

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Javna naročila imajo v strategiji 
Evropa 2020 ključno vlogo kot eden izmed 
tržnih instrumentov, ki se bodo uporabili za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti, hkrati pa bodo zagotovili 
najbolj učinkovito uporabo javnih sredstev. 
V ta namen je trenutna pravila o javnih 
naročilih, sprejeta v skladu z 
Direktivo 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev in Direktivo 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev, treba pregledati in posodobiti, da 
se bo povečala učinkovitost javne porabe 
ter da se bo zlasti malim in srednjim 
podjetjem omogočilo sodelovanje v javnih 
naročilih, naročnikom pa boljšo uporabo 
javnih naročil v podporo skupnim 
družbenim ciljem. Treba je tudi pojasniti 
osnovne pojme in koncepte, da bi 
zagotovili večjo pravno varnost in vključili 
nekatere vidike povezane in uveljavljene 
sodne prakse Sodišča Evropske unije.

(4) Javna naročila imajo v strategiji 
Evropa 2020 ključno vlogo kot eden izmed 
tržnih instrumentov, ki se bodo uporabili za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti, hkrati pa bodo zagotovili 
najbolj učinkovito uporabo javnih sredstev. 
V ta namen je trenutna pravila o javnih 
naročilih, sprejeta v skladu z 
Direktivo 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju
poštnih storitev in Direktivo 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev, treba pregledati in posodobiti, da 
se bo povečala učinkovitost javne porabe 
ter da se bo zlasti malim in srednjim 
podjetjem omogočilo sodelovanje v javnih 
naročilih, naročnikom pa boljšo uporabo 
javnih naročil v podporo skupnim 
družbenim ciljem, kar bo omogočilo 
ustvarjanje novih trajnostnih delovnih 
mest. Treba je tudi pojasniti osnovne 
pojme in koncepte, da bi zagotovili večjo 
pravno varnost in vključili nekatere vidike 
povezane in uveljavljene sodne prakse 
Sodišča Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer tako imenovane storitve 
za osebe, kot so nekatere socialne, 
zdravstvene in izobraževalne storitve. Te 
storitve se izvajajo v posebnem okviru, ki 
se po državah članicah zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato bi bilo 
za naročila v zvezi s temi storitvami treba 
določiti posebno ureditev z višjo mejno 
vrednostjo, in sicer 1 000 000 EUR. Kar 
zadeva sama javna naročila v teh sektorjih, 
storitve za osebe, katerih vrednost je nižja 
od te mejne vrednosti, navadno ne bodo 
zanimale ponudnikov iz drugih držav 
članic, razen če obstajajo konkretni dokazi 
o nasprotnem. 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 

(17) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer tako imenovane storitve 
za osebe, kot so nekatere socialne, 
zdravstvene in izobraževalne storitve. Te 
storitve se izvajajo v posebnem okviru, ki 
se po državah članicah zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Za boljšo 
kakovost navedenih storitev iz naročil bi 
bilo treba določiti posebno ureditev z višjo 
mejno vrednostjo, in sicer 1 000 000 EUR. 
Kar zadeva sama javna naročila v teh 
sektorjih, storitve za osebe, katerih 
vrednost je nižja od te mejne vrednosti, 
navadno ne bodo zanimale ponudnikov iz 
drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni dokazi o nasprotnem. 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 široko polje proste presoje 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov pri zagotavljanju, naročanju in 
organiziranju storitev splošnega pomena 
je tudi v skladu s Protokolom (št. 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 
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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.

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. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Z elektronskimi informacijskimi in 
komunikacijskimi sredstvi se lahko zelo 
poenostavi objava javnih naročil ter 
povečata učinkovitost in preglednost 
postopkov javnega naročanja. Morala bi
postati standarden način komuniciranja in 
izmenjave informacij v postopkih javnega 
naročanja. Z uporabo elektronskih sredstev 
se prihrani tudi čas. Pri uporabi 
elektronskih sredstev bi bilo zato treba 
omogočiti skrajšanje minimalnih rokov,
vendar samo, če so navedena sredstva v 
skladu s posebnim načinom pošiljanja, 
določenim na ravni Unije. Poleg tega lahko 
elektronska informacijska in 
komunikacijska sredstva z ustreznimi 
funkcijami javnim organom naročnikom
omogočijo preprečiti, ugotoviti in popraviti 
napake, ki se pojavljajo v postopkih 
javnega naročanja.

(27) Z elektronskimi informacijskimi in 
komunikacijskimi sredstvi se lahko zelo 
poenostavi objava javnih naročil ter 
povečata učinkovitost in preglednost 
postopkov javnega naročanja. Nujno bi 
morala postati standarden način 
komuniciranja in izmenjave informacij v 
postopkih javnega naročanja. Z uporabo 
elektronskih sredstev se prihrani tudi čas. 
Pri uporabi elektronskih sredstev bi bilo 
zato treba omogočiti skrajšanje minimalnih 
rokov, vendar samo, če so navedena 
sredstva v skladu s posebnim načinom 
pošiljanja, določenim na ravni Unije. Poleg 
tega lahko elektronska informacijska in 
komunikacijska sredstva z ustreznimi 
funkcijami javnim organom naročnikom
omogočijo preprečiti, ugotoviti in popraviti 
napake, ki se pojavljajo v postopkih 
javnega naročanja.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo naročniki, morajo omogočati 
odprtost javnih naročil konkurenci. Zato bi 
bilo treba omogočiti predložitev ponudb, ki 
izražajo različne tehnične rešitve, da se
zagotovi zadostna konkurenčnost. Glede na 
to bi bilo treba tehnične specifikacije 
sestaviti tako, da se prepreči umetno 
omejevanje konkurence z zahtevami, ki 
dajejo prednost določenemu 
gospodarskemu subjektu z navajanjem 
ključnih značilnosti blaga, storitev ali 
gradenj, ki jih po navadi zagotavlja 
navedeni gospodarski subjekt. Tehnične 
specifikacije, sestavljene v smislu zahtev 
po funkcionalnosti in uspešnosti, na 
splošno omogočajo izpolnitev navedenega 
cilja na najboljši mogoči način in 
spodbujajo inovacije. Pri sklicevanju na 
evropski standard ali, če tega ni, na 
nacionalni standard morajo naročniki 
obravnavati ponudbe, ki temeljijo na 
drugih enakovrednih ureditvah, ki 
izpolnjujejo zahteve naročnikov in so 
enakovredne v smislu varnosti. Za dokaz 
enakovrednosti se lahko od ponudnikov 
zahteva predložitev dokazila, ki ga preveri 
tretja oseba; lahko pa se dovolijo tudi 
druga ustrezna dokazila, kot je tehnična 
dokumentacija proizvajalca, če zadevni 
gospodarski subjekt nima dostopa do takih 
potrdil ali poročil o testih ali jih ne more 
dobiti v ustreznih rokih. 

(35) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo naročniki, morajo omogočati 
odprtost javnih naročil konkurenci. Zato bi 
bilo treba omogočiti predložitev ponudb, ki 
izražajo različne tehnične rešitve, da se
zagotovi zadostna konkurenčnost. Glede na 
to bi bilo treba tehnične specifikacije 
sestaviti in jih uporabiti v skladu z načeli 
preglednosti, nediskriminacije in enakih 
možnosti, tako da se prepreči umetno 
omejevanje konkurence z zahtevami, ki 
dajejo prednost določenemu 
gospodarskemu subjektu z navajanjem 
ključnih značilnosti blaga, storitev ali 
gradenj, ki jih po navadi zagotavlja 
navedeni gospodarski subjekt. Tehnične 
specifikacije, sestavljene v smislu zahtev 
po funkcionalnosti in uspešnosti, na 
splošno omogočajo izpolnitev navedenega 
cilja na najboljši mogoči način in 
spodbujajo inovacije. Pri sklicevanju na 
evropski standard ali, če tega ni, na 
nacionalni standard morajo naročniki 
obravnavati ponudbe, ki temeljijo na 
drugih enakovrednih ureditvah, ki 
izpolnjujejo zahteve naročnikov in so 
enakovredne v smislu varnosti. Za dokaz 
enakovrednosti se lahko od ponudnikov 
zahteva predložitev dokazila, ki ga preveri 
tretja oseba; lahko pa se dovolijo tudi 
druga ustrezna dokazila, kot je tehnična 
dokumentacija proizvajalca, če zadevni 
gospodarski subjekt nima dostopa do takih 
potrdil ali poročil o testih ali jih ne more 
dobiti v ustreznih rokih.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Naročnikom, ki želijo naročiti gradnje, 
blago ali storitve s posebnimi okoljskimi, 
socialnimi ali drugimi značilnostmi, bi bilo 
treba omogočiti sklicevanje na posebne 
oznake, kot so evropska ekološka oznaka, 
(več)nacionalne ekološke oznake ali druge 
oznake, če so zahteve za oznako povezane 
s predmetom naročila, kot je opis izdelka 
in njegova predstavitev, vključno z 
zahtevami glede pakiranja. Ključno je še, 
da se te zahteve sestavijo in sprejmejo na 
podlagi objektivno preverljivih meril po 
postopku, v katerem lahko sodelujejo 
zainteresirane strani, kot so vladni organi, 
potrošniki, proizvajalci, distributerji in 
okoljske organizacije, ter da je oznaka 
dostopna in na voljo vsem zainteresiranim 
stranem. 

(36) Naročnikom, ki želijo naročiti gradnje, 
blago ali storitve s posebnimi okoljskimi, 
socialnimi ali drugimi značilnostmi, bi bilo 
treba omogočiti sklicevanje na posebne 
oznake, kot so evropska ekološka oznaka, 
(več)nacionalne ekološke oznake ali druge 
oznake, če so zahteve za oznako povezane 
s predmetom naročila, kot je opis izdelka 
in njegova predstavitev, vključno z 
zahtevami glede pakiranja. Ključno je še, 
da se te zahteve sestavijo in sprejmejo na 
podlagi objektivno preverljivih meril po 
postopku, v katerem lahko sodelujejo 
zainteresirane strani, kot so vladni organi, 
potrošniki, proizvajalci, distributerji, 
socialne organizacije in okoljske 
organizacije, ter da je oznaka dostopna in 
na voljo vsem zainteresiranim stranem.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Javna naročila se ne bi smela oddati 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v hudodelski združbi ali bili obsojeni 
zaradi korupcije, goljufije v škodo 
finančnih interesov Unije ali pranja 
denarja. Tudi neplačilo davkov ali 
prispevkov za socialno varnost bi bilo treba 
sankcionirati z obvezno izključitvijo na 
ravni Unije. Glede na to, da naročniki, ki 
niso javni organi, morda nimajo dostopa do 
neizpodbitnih dokazov o tovrstnih 

(40) Javna naročila se ne bi smela oddati 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v hudodelski združbi ali bili obsojeni 
zaradi korupcije, goljufije v škodo 
finančnih interesov Unije ali pranja 
denarja. Tudi neplačilo davkov ali 
prispevkov za socialno varnost bi bilo treba 
sankcionirati z obvezno izključitvijo na 
ravni Unije. Glede na to, da naročniki, ki 
niso javni organi, morda nimajo dostopa do 
neizpodbitnih dokazov o tovrstnih 
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dejavnostih, je izbiro, ali bodo uporabili 
merila za izključitev iz Direktive [2004/18] 
ali ne, primerno prepustiti zadevnim 
naročnikom. Obveznost uporabe člena 
55(1) in (2) Direktive [2004/18] je zato 
treba omejiti le na naročnike, ki so javni 
organi. Poleg tega bi bilo treba naročnikom 
omogočiti, da izključijo kandidate ali 
ponudnike zaradi kršitev okoljskih ali 
družbenih obveznosti, vključno s predpisi o 
dostopnosti za invalide, ali hujših kršitev 
poklicnih pravil, kot so kršitve pravil 
konkurence ali pravic intelektualne 
lastnine.

dejavnostih, je izbiro, ali bodo uporabili 
merila za izključitev iz Direktive [2004/18] 
ali ne, primerno prepustiti zadevnim 
naročnikom. Obveznost uporabe člena 
55(1) in (2) Direktive [2004/18] je zato 
treba omejiti le na naročnike, ki so javni 
organi. Poleg tega bi bilo treba naročnikom 
omogočiti, da izključijo kandidate ali 
ponudnike zaradi kršitev okoljskih ali 
družbenih obveznosti, vključno s predpisi o 
dostopnosti za invalide, predpisi o varnosti 
in zdravju pri delu, ali hujših kršitev 
poklicnih pravil, kot so kršitve pravil 
konkurence ali pravic intelektualne 
lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Če se 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 naročniku ne smejo 
omogočati neomejene svobode izbire, 
zagotoviti morajo možnost učinkovite 
konkurence, spremljati pa jih morajo 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

(44) Če se 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 
ter gospodarsko in družbeno vzdržnost.
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 naročniku ne smejo 
omogočati neomejene svobode izbire, 
zagotoviti morajo možnost učinkovite 
konkurence, spremljati pa jih morajo 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
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ponudniki.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in so navedeni v 
obvestilu, ki se uporabi za javni razpis, ali 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.
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. Navedejo se na primer lahko 
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.

(50) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in so navedeni v 
obvestilu, ki se uporabi za javni razpis, ali 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.
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. Navedejo se na primer lahko 
zahteve, ki se uporabljajo med izvajanjem
naročila, za zaposlitev dolgoročnih 
iskalcev zaposlitve, brezposelnih mladih 
oseb ali invalidov, 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.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 55
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) V skladu z načeli enake obravnave in 
preglednosti se uspešen ponudnik ne bi 
smel nadomestiti z drugim gospodarskim 
subjektom brez ponovnega odprtja naročila 
konkurenci. Vendar lahko uspešen 
ponudnik med izvajanjem naročila naleti 
na nekatere strukturne spremembe, kot so 
izključno notranje reorganizacije, združitve 
in prevzemi ali insolventnost. Za take 
strukturne spremembe se ne bi smelo 
samodejno zahtevati novih postopkov 
oddaje za vsa naročila, ki jih izvaja 
zadevno podjetje.

(55) V skladu z načeli enake obravnave, 
objektivnosti in preglednosti se uspešen 
ponudnik ne bi smel nadomestiti z drugim 
gospodarskim subjektom brez ponovnega 
odprtja naročila konkurenci. Vendar lahko 
uspešen ponudnik med izvajanjem naročila 
naleti na nekatere strukturne spremembe, 
kot so izključno notranje reorganizacije, 
združitve in prevzemi ali insolventnost. Za 
take strukturne spremembe se ne bi smelo 
samodejno zahtevati novih postopkov 
oddaje za vsa naročila, ki jih izvaja 
zadevno podjetje.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Vsi naročniki morda nimajo 
notranjega strokovnega znanja za 
obravnavanje ekonomsko ali tehnično 
zapletenih naročil. Zato bi ustrezna 
strokovna podpora učinkovito dopolnila 
dejavnosti spremljanja in nadzora. Po eni 
strani je ta cilj mogoče doseči z orodji 
izmenjave znanja (centri znanja), ki 
naročnikom ponujajo tehnično pomoč; po 
drugi strani pa bi podjetja, nenazadnje tudi 
MSP, morala uživati koristi upravne 
pomoči, zlasti kadar sodelujejo v postopkih 
javnega naročanja čezmejne narave.

(59) Vsi naročniki morda nimajo 
notranjega strokovnega znanja za 
obravnavanje ekonomsko ali tehnično 
zapletenih naročil. Zato bi ustrezna 
strokovna podpora učinkovito dopolnila 
dejavnosti spremljanja in nadzora. Po eni 
strani je ta cilj mogoče doseči z orodji 
izmenjave znanja (centri znanja), ki 
naročnikom ponujajo tehnično pomoč; po 
drugi strani pa bi podjetja, predvsem mala 
in srednja, morala uživati koristi upravne 
pomoči, zlasti kadar sodelujejo v postopkih 
javnega naročanja čezmejne narave.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) „življenjski cikel“ pomeni vse 
zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 
uporabo in vzdrževanjem, v življenjski 
dobi izdelka ali gradnje oziroma med 
zagotavljanjem storitve, od nabave surovin 
ali ustvarjanja virov do odstranitve, 
uničenja in dokončanja;

(22) „življenjski cikel“ pomeni vse 
zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 
vgradnjo, uporabo in vzdrževanjem, v 
življenjski dobi izdelka ali gradnje oziroma 
med zagotavljanjem storitve, od nabave 
surovin ali ustvarjanja virov do odstranitve, 
uničenja in dokončanja;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Zagotovi se varstvo intelektualne 
lastnine ponudnikov.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se v primeru javnih naročil storitev 
in javnih naročil gradenj ter javnih naročil 
blaga, ki vključujejo dodatne storitve ali 
namestitvena ter inštalacijska dela, lahko 
od pravnih oseb zahteva, da v ponudbi ali 
prijavi za sodelovanje navedejo imena in
ustrezno strokovno usposobljenost osebja, 
ki bo odgovorno za izvedbo zadevnega 

Vendar se v primeru javnih naročil storitev 
in javnih naročil gradenj ter javnih naročil 
blaga, ki vključujejo dodatne storitve ali 
namestitvena ter inštalacijska dela, lahko 
od pravnih oseb zahteva, da v ponudbi ali 
prijavi za sodelovanje navedejo ustrezno 
strokovno usposobljenost osebja, ki bo 
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naročila. odgovorno za izvedbo zadevnega naročila.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupine gospodarskih subjektov lahko 
oddajo ponudbe ali se prijavijo kot 
kandidati. Naročniki takim skupinam za 
sodelovanje v postopkih javnega naročanja 
ne postavljajo posebnih pogojev, ki ne 
veljajo za kandidate, ki nastopajo 
posamično. Za predložitev ponudbe ali 
zahtevka za sodelovanje naročniki od teh 
skupin ne smejo zahtevati posebne pravne 
oblike. 

Skupine gospodarskih subjektov lahko 
oddajo ponudbe ali se prijavijo kot 
kandidati. Skupine gospodarskih 
subjektov, predvsem majhna in srednja 
podjetja, lahko oblikujejo konzorcij 
podjetij. Naročniki takim skupinam za 
sodelovanje v postopkih javnega naročanja 
ne postavljajo posebnih pogojev, ki ne 
veljajo za kandidate, ki nastopajo 
posamično. Za predložitev ponudbe ali 
zahtevka za sodelovanje naročniki od teh 
skupin ne smejo zahtevati posebne pravne 
oblike.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko pridržijo pravico do 
sodelovanja v postopkih naročanja za 
zaščitene delavnice in gospodarske 
subjekte, katerih glavni cilj je družbeno in 
poklicno vključevanje invalidnih in 
prikrajšanih delavcev, ali določijo, da se 
taka naročila izvedejo v okviru programov 
zaščitene zaposlitve, če je več kot 30 % 
zaposlenih v navedenih delavnicah, 
gospodarskih subjektih ali programih 

Države članice lahko pridržijo pravico do 
sodelovanja v postopkih naročanja za:
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invalidnih ali prikrajšanih delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – točka a (novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zaščitene delavnice ali pa določijo, da 
se ta naročila izvedejo v okviru programov 
zaščitene zaposlitve, če je večina 
zaposlenih invalidnih oseb, ki zaradi 
narave ali stopnje invalidnosti ne morejo 
izvajati poklicnih dejavnosti pod 
običajnimi pogoji ali pa imajo težave pri 
iskanju zaposlitve na rednem trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – točka b (novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) socialna podjetja in programe, katerih 
glavni cilj je socialno in poklicno 
vključevanje prikrajšanih delavcev, če je 
več kot 30 % zaposlenih v navedenih 
gospodarskih subjektih ali programih 
invalidnih ali prikrajšanih delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zagotovi se varstvo intelektualne 
lastnine ponudnikov.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Naročnik v drugih konkurenčnih 
postopkih ne uporablja informacij, ki so 
mu jih posredovali gospodarski subjekti v 
katerem preteklem konkurenčnem 
postopku.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne in inovativne projekte, 
katerih cilj je izpolniti potrebe, ki jih je 
določil naročnik in jih ni mogoče izpolniti 
z obstoječimi rešitvami, lahko predložijo le 
gospodarski subjekti, ki jih naročnik 
povabi na podlagi ocene zahtevanih 
informacij. Javno naročilo se odda 
izključno na podlagi merila za oddajo 
naročila ekonomsko najugodnejšemu 
ponudniku v skladu s členom 76(1)(a).

Raziskovalne in inovativne projekte, 
katerih cilj je izpolniti potrebe, ki jih je 
določil naročnik in jih ni mogoče izpolniti 
z obstoječimi rešitvami, lahko predložijo le 
gospodarski subjekti, ki jih naročnik 
povabi na podlagi ocene zahtevanih 
informacij. Javno naročilo se odda 
izključno na podlagi merila za oddajo 
naročila ekonomsko najugodnejšemu 
ponudniku v skladu s členom 76(1)(a) in 
členom 76(2).

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vsa javna naročila, katerih predmet je 
namenjen uporabi oseb, bodisi splošne 
javnosti ali osebja naročnika, se te tehnične 
specifikacije, razen v ustrezno utemeljenih 
primerih, pripravijo tako, da upoštevajo 
merila glede dostopnosti za invalidne osebe 
ali zasnovo za vse uporabnike.

Za vsa javna naročila, katerih predmet je 
namenjen uporabi oseb, bodisi splošne 
javnosti ali osebja naročnika, se te tehnične 
specifikacije v ustrezno utemeljenih 
izjemnih primerih, ki se navedejo v 
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, 
pripravijo tako, da upoštevajo merila glede 
dostopnosti za invalidne osebe ali zasnovo 
za vse uporabnike.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oznake se določi z odprtim in 
preglednim postopkom, v katerem lahko 
sodelujejo vse zainteresirane strani, 
vključno z vladnimi organi, potrošniki, 
proizvajalci, distributerji in okoljskimi 
organizacijami,

(c) oznake se določi z odprtim in 
preglednim postopkom, v katerem lahko 
sodelujejo vse zainteresirane strani, 
vključno z vladnimi organi, potrošniki, 
proizvajalci, distributerji, socialnimi 
organizacijami in okoljskimi 
organizacijami,

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 1



PA\905015SL.doc 17/22 PE491.136v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko upoštevajo variantne 
ponudbe, ki jih odda ponudnik in 
izpolnjujejo minimalne zahteve, ki so jih 
določili naročniki.

Naročniki upoštevajo variantne ponudbe, 
ki jih odda ponudnik in izpolnjujejo 
minimalne zahteve, ki so jih določili 
naročniki.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki v specifikacijah navedejo, ali 
dovoljujejo variantne ponudbe ali ne in če 
jih, navedejo minimalne zahteve, ki jih je 
treba upoštevati v variantnih ponudbah ter 
morebitne posebne zahteve za njihovo 
predložitev. Kadar se variantne ponudbe 
dovolijo, naročniki zagotovijo tudi, da se 
lahko izbrana merila za oddajo ustrezno 
uporabijo za variantne ponudbe, ki 
izpolnjujejo zadevne minimalne zahteve, in 
za združljive ponudbe, ki niso variantne 
ponudbe.

Naročniki v specifikacijah navedejo 
minimalne zahteve, ki jih je treba 
upoštevati v variantnih ponudbah, in 
morebitne posebne zahteve za njihovo 
predložitev ter zagotovijo tudi, da se lahko 
izbrana merila za oddajo ustrezno 
uporabijo za variantne ponudbe, ki 
izpolnjujejo zadevne minimalne zahteve, in 
za združljive ponudbe, ki niso variantne 
ponudbe.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko v specifikacijah 
navedejo, da variantne ponudbe niso 
dovoljene, in opišejo razlog za prepoved. 

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V postopkih za oddajo naročila za blago 
ali storitev naročniki, ki so predložitev 
variantnih ponudb dovolili, variantne 
ponudbe ne zavrnejo izključno z 
obrazložitvijo, da bi, če bi bila uspešna, 
pripeljala bodisi do naročila storitve 
namesto naročila blaga ali do naročila 
blaga namesto naročila storitve.

2. V postopkih za oddajo naročila za blago 
ali storitev naročniki variantne ponudbe ne 
zavrnejo izključno z obrazložitvijo, da bi, 
če bi bila uspešna, pripeljala bodisi do 
naročila storitve namesto naročila blaga ali 
do naročila blaga namesto naročila storitve.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Naročniki se lahko odločijo, da ne 
oddajo naročila ponudniku, ki je predložil 
najboljšo ponudbo, če so ugotovili, da ta 
ponudba ni na ustrezen način 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 XIV.

5. Naročniki ne oddajo naročila ponudniku, 
ki je predložil najboljšo ponudbo, če so 
ugotovili, da ta ponudba ni skladna z 
obveznostmi na področju socialnega in 
delovnega prava ali okoljskega prava, 
določenimi v zakonodaji Unije, nacionalni 
zakonodaji ali določbah mednarodnega 
socialnega in okoljskega prava, naštetih v 
Prilogi XIV, ali z obveznostmi na področju 
prava intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodno besedilo 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če naročniki stroške ocenijo na podlagi 
vrednotenja stroškov v življenjskem ciklu, 
v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila 
navedejo uporabljeno metodologijo za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu. 
Uporabljena metodologija mora 
izpolnjevati vse naslednje pogoje:

2. Če naročniki stroške ocenijo na podlagi 
vrednotenja stroškov v življenjskem ciklu, 
v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila 
navedejo uporabljeno metodologijo za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu. 
Uporabljena metodologija mora biti 
poenostavljena, da bi bila dostopna za 
mala in srednja podjetja, in mora 
izpolnjevati vse naslednje pogoje:

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) najmanj ustrezno 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 XIV, ali, če te 
obveznosti ne veljajo, z drugimi 
določbami, ki zagotavljajo enakovredno 
raven varstva;

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

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudbo lahko zavrne le, če dokazila ne 
utemeljijo nizke ravni zaračunane cene ali 

Ponudbo lahko zavrne le, če dokazila ne 
utemeljijo nizke ravni zaračunane cene ali 
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stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi 
iz odstavka 3.

stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi 
iz odstavka 3, ali če prejeta utemeljitev ni 
zadostna.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 XIV.

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

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo ustrezne 
postopke za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 
skladnost z načeli preglednosti in enake 
obravnave gospodarskih subjektov, 
naročnikom pa zagotovijo upoštevanje 
posebnosti zadevnih storitev. 

1. Države članice vzpostavijo ustrezne 
postopke za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 
skladnost z načeli preglednosti, 
nediskriminacije in enake obravnave 
gospodarskih subjektov, naročnikom pa 
zagotovijo upoštevanje posebnosti 
zadevnih storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
naročniki upoštevajo potrebo po 
zagotovitvi visoke ravni kakovosti, 
varnosti stalnosti, dostopnosti, cenovne 
ugodnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, vključno s prikrajšanimi in 
ranljivimi skupinami, potrebo po 
spodbujanju sodelovanja mala in srednja 
podjetja, sodelovanje in krepitev vloge 
uporabnikov ter inovativnost. Poleg tega 
lahko države članice določijo, da izbira 
izvajalca storitev ne temelji le na ceni 
zagotavljanja storitev.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in pošiljanje 
analize pristojnim naročnikom, ki morajo 
to analizo upoštevati pri sprejemanju 
odločitev ali, če je ne upoštevajo, pojasniti 
razloge za njeno neupoštevanje;

(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij ter poklicnih združenj ali 
podobnih organizacij glede uporabe 
predpisov o javnih naročilih v posebnih 
primerih in pošiljanje analize pristojnim 
naročnikom, ki morajo to analizo 
upoštevati pri sprejemanju odločitev ali, če 
je ne upoštevajo, pojasniti razloge za njeno 
neupoštevanje;

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Letno poročilo vključuje tudi letno 
primerjavo med predloženimi cenami in 
dejanskimi stroški naročil, ki so se že 
izvedla, ter morebitni vpliv na število 
delavcev, zaposlenih pri dobaviteljih.

Or. en


