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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Javna naročila so pomemben dejavnik v naši skupni družbi, tako z gospodarskega, socialnega 
kot okoljskega vidika. Javni organi v Evropi porabijo približno 18 % BDP za javna naročila 
za blago in storitve. Lahko se uporabljajo in se morajo uporabljati kot instrument za 
doseganje ciljev Evropske unije. 

Javna naročila so pomembno orodje, ki omogoča javnim organom naročnikom, da na 
najboljši način uporabljajo davkoplačevalski denar. To pomeni, da se uporabljajo za 
ustvarjanje trajnostnega razvoja, vključno s pozitivnim razvojem na področjih, kot so okolje, 
podnebje, nediskriminacija, dobro počutje živali in zaposlovanje mladih. Ker je trajnostni 
razvoj eden od ciljev Lizbonske pogodbe, je pomembno, da se vsem javnim organom 
naročnikom omogoči in se jih spodbuja, da uporabljajo javna naročila kot orodje za 
uresničitev tega cilja. 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane podaja to mnenje Odboru za notranji trg in 
varstvo potrošnikov. Mnenje se osredotoča na vprašanja v zvezi trajnostnimi javnimi naročili 
na področju okoljskih, gospodarskih in socialnih zadev.  

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije za novo direktivo o javnih naročilih. 
Predlog se osredotoča na povečanje učinkovitosti javne porabe, nakazuje poenostavitev in 
povečanje prožnosti obstoječih pravil ter poudarja pomen upoštevanja okoljskih vidikov. 
Nadalje se osredotoča na to, da bi javna naročila postala uporabnejša pri spodbujanju skupnih 
družbenih ciljev. 

Pripravljavka mnenja želi še posebno pozornost nameniti naslednjim pomembnim 
vprašanjem:

- Nedvoumno mora biti, da imajo javni organi naročniki pravico postaviti zahteve, ki so 
strožje od trenutne zakonodaje EU na določenih področjih ali jo presegajo.  

- Pri javnih naročilih je treba spodbujati inovativne rešitve. Javne organe naročnike je treba 
spodbujati, da kupujejo inovativne izdelke in storitve, s katerimi lahko dosegajo cilje 
trajnostnega razvoja. Potrebne so nove inovativne rešitve in ideje na področju okolja, zato 
je treba javna naročila uporabljati kot orodje za zadovoljevanje tovrstnih potreb.

- Nadgraditi je treba merila za upoštevanje vidikov življenjskega cikla. Upoštevati je treba 
vplive celotnega proizvodnega procesa na družbo in okolje. Javni organi naročniki morajo 
zato imeti več možnosti, da postavijo zahteve tudi za postopke proizvodnje in ne le samega 
izdelka. Tako bodo javna naročila postala bolj trajnostna. 

- Glede na skrb za javno zdravje morajo izbrani izvajalci obvezno in ne le po možnosti 
spoštovati kolektivne pogodbe in mednarodne konvencije. Da bi varovali zdravje delavcev 
in njihovo delovno okolje, mora biti mogoče, da se ponudniki, ki ne upoštevajo socialne in 
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delovne zakonodaje, izključijo ali kaznujejo. Držav, ki so ratificirale konvencijo 94 
Mednarodne organizacije dela, ni dopustno ovirati pri izvajanju konvencije. 

- Uporabi standardov je treba dati prednost pred uporabo oznak. Standardi so uporabni, saj 
jih ponudniki na ustreznem področju dobro razumejo, obenem pa pomagajo, da javni 
organi naročniki ne izumljajo že obstoječega. S poudarjanjem rabe standardov direktiva 
javnim organom naročnikom olajša določanje okoljskih in socialnih zahtev.

- Direktiva ne sme zmanjševati možnosti, da občine sodelujejo in ponujajo določene storitve 
splošnega pomena, na primer ravnanje z odpadki in obdelavo vode.

- Direktiva mora povečati možnosti, da se določijo zahteve za celotno verigo izvajalcev, to 
pomeni tudi za podizvajalce. Ne zadošča, da pravila in določbe, ki jih opredeli javni organ 
naročnik, upošteva le glavni izvajalec oziroma ponudnik, temveč jih morajo upoštevati tudi 
podizvajalci. Potreben je tudi sistem nadzora vseh delov izvajalske verige.

Poročevalka si prizadeva za ohranjanje samoodločbe in avtonomije občin, regij in drugih 
lokalnih javnih organov naročnikov. Predpisi morajo biti jasni, da se preprečijo spori zaradi 
različnih razlag. Poenostavitev direktive bo javne organe naročnike tudi spodbudila in jim 
omogočila, da v svojo politiko javnega naročanja vgradijo jasne cilje v zvezi s trajnostnim 
razvojem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 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 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih 
sredstev. V ta namen je treba revidirati in 
posodobiti pravila o oddaji javnih naročil, 
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 

(2) Javna naročila, kot eden tržnih 
instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih 
sredstev, imajo ključno vlogo pri strategiji 
Evropa 2020 in pri izpolnjevanju ciljev na 
področju trajnostnega razvoja, o katerem 
govori Lizbonska pogodba. V ta namen je 
treba revidirati in posodobiti pravila o 
oddaji javnih naročil, sprejeta v skladu z 
Direktivo 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
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Direktivo 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev, da bi 
povečali učinkovitost javne porabe, olajšali 
predvsem sodelovanje malih in srednjih 
podjetij pri oddaji javnih naročil, 
naročnikom pa omogočili boljšo uporabo 
oddaje 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.

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, da bi povečali učinkovitost javne 
porabe, olajšali predvsem sodelovanje 
malih in srednjih podjetij pri oddaji javnih 
naročil, naročnikom pa omogočili boljšo 
uporabo oddaje 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.

Obrazložitev

Potrebno je besedilo, ki se navezuje na Lizbonsko pogodbo, da se poudari pomen 
trajnostnega razvoja. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih 
sredstev. V ta namen je treba revidirati in 
posodobiti pravila o oddaji javnih naročil, 
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, da bi

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih 
sredstev. V ta namen je treba revidirati in 
posodobiti sedanja pravila o oddaji javnih 
naročil, 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 
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povečali učinkovitost javne porabe, olajšali 
predvsem sodelovanje malih in srednjih 
podjetij pri oddaji javnih naročil, 
naročnikom pa omogočili boljšo uporabo 
oddaje 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.

storitev, da bi naročnikom omogočili 
boljšo uporabo javnih naročil v podporo 
trajnostnemu razvoju in drugim skupnim 
socialnim ciljem, s čimer bi povečali 
učinkovitost javne porabe, zagotovili 
najboljše razmerje med ceno in kakovostjo 
ter zlasti malim in srednjim podjetjem 
omogočili sodelovanje v javnih naročilih in 
spodbujali lokalno javno naročanje, 
naročnikom pa omogočili boljšo uporabo 
oddaje javnih naročil v podporo skupnim 
družbenim ciljem. Da bi dosegli te skupne 
cilje, je trebe javne organe naročnike 
spodbujati, da postavljajo zahteve, ki so 
strožje od trenutne zakonodaje EU na 
določenih področjih oziroma jo presegajo. 
Treba je tudi poenostaviti direktivi in 
pojasniti osnovne pojme in koncepte, da bi 
zagotovili večjo pravno varnost in vključili 
nekatere vidike povezane in uveljavljene 
sodne prakse Sodišča Evropske unije. Ta 
direktiva določa zakonodajo o tem, kako 
kupovati, kaj kupovati pa je prepuščeno 
javnim organom naročnikom. Da bi 
dosegli skupne cilje, se javne organe 
naročnike spodbuja, da postavljajo 
zahteve, ki so strožje od sedanje 
zakonodaje EU na posebnih področjih 
oziroma jo presegajo.

Obrazložitev

Nedvoumno mora biti, da imajo javni organi naročniki pravico postaviti zahteve, ki so strožje 
od trenutne zakonodaje EU na določenih področjih ali jo presegajo.  Zgodnja napoved vloge 
direktive pri doseganju podnebne, okoljske in socialne kohezije nakazuje člene v zvezi s temi 
vprašanji v nadaljevanju. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Zaradi čedalje različnejših oblik javnih 
ukrepov je treba jasneje opredeliti pojem 
javnega naročila. Cilj pravil Unije o javnih 

(3) Zaradi čedalje različnejših oblik javnih 
ukrepov je treba jasneje opredeliti pojem 
javnega naročila. Cilj pravil Unije o javnih 
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naročilih ni zajeti vse oblike dodelitve 
javnih sredstev, temveč samo tiste, katerih 
cilj je pridobitev odplačnih gradenj, blaga 
ali storitev. Pojem pridobitve bi bilo treba 
široko razumeti v smislu pridobitve koristi 
zadevnih gradenj, blaga ali storitev, pri 
čemer se ne zahteva nujno prenos 
lastništva na javne organe naročnike. Poleg 
tega predpisi o javnih naročilih po navadi
ne veljajo za financiranje dejavnosti, ki je 
pogosto povezano z obveznostjo vračila 
prejetih zneskov, če se ne porabijo za 
predvidene namene.

naročilih ni zajeti vse oblike dodelitve 
javnih sredstev, temveč samo tiste, katerih 
cilj je pridobitev odplačnih gradenj, blaga 
ali storitev. Pojem pridobitve bi bilo treba 
široko razumeti v smislu pridobitve koristi 
zadevnih gradenj, blaga ali storitev, pri 
čemer se ne zahteva nujno prenos 
lastništva na javne organe naročnike. Poleg 
tega predpisi o javnih naročilih ne veljajo 
za financiranje dejavnosti, ki je pogosto 
povezano z obveznostjo vračila prejetih 
zneskov, če se ne porabijo za predvidene 
namene. Če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive, za naročila, oddana odvisnim 
subjektom, ali sodelovanje za skupno 
izvajanje nalog javnih storitev udeleženih 
javnih organov naročnikov predpisi o 
javnih naročilih ne veljajo.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa, da mora Unija pri 
opredelitvi in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upoštevati zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustreznega 
socialnega varstva, bojem proti socialni 
izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja. Ta 
direktiva prispeva k doseganju teh ciljev, 
saj spodbuja družbeno trajnostna javna 
naročila, vključevanje socialnih meril v 
vse faze postopka oddaje naročil ter 
krepitev vseh obstoječih obveznosti v zvezi
s pogoji, povezanimi z delom, socialnim 
varstvom in javnim zdravjem, na ravni 
Unije ter na nacionalni in mednarodni 
ravni.
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Obrazložitev

Uvodna izjava 5 se že nanaša na člen 11 PDEU, ki določa, da morajo biti zahteve glede 
varstva okolja vključene v vse politike Unije. Z novo uvodno izjavo se poskuša enako doseči 
za člen 9 PDEU, ki določa, da je treba v vseh politikah Unije upoštevati socialne in 
zdravstvene cilje.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Ključno načelo zdravstvene strategije 
za obdobje 2008–2013 je „zdravje v vseh 
politikah“ oziroma vključevanje 
zdravstvenega vidika v vse politike na 
ravni Unije ter na nacionalni in 
regionalni ravni, ta pristop pa so države 
članice podprle v izjavi o zdravju v vseh 
politikah iz leta 2007. Ta direktiva je del 
pristopa „zdravje v vseh politikah“, saj 
zagotavlja, da lahko pravila o javnih 
naročilih javnim organom naročnikom 
pomagajo pri doseganju ciljev na 
področju javnega zdravja ter da se lahko 
merila v zvezi z javnim zdravjem in z 
zdravjem in varnostjo pri delu uporabijo v 
vseh fazah postopka naročanja.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s členom 11 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije je treba zahteve 
za varstvo okolja vključiti v opredelitev in 
izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti 
zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja. Ta 
direktiva pojasnjuje, kako lahko javni 
organi naročniki prispevajo k varovanju 
okolja in spodbujajo trajnostni razvoj ter 

(5) V skladu s členi 9, 10 in 11 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije je treba zahteve 
za varstvo okolja in socialne vidike
vključiti v opredelitev in izvajanje politik 
in dejavnosti Unije, zlasti zaradi 
spodbujanja trajnostnega razvoja. Ta 
direktiva pojasnjuje, kako lahko javni 
organi naročniki prispevajo k varovanju 
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hkrati zagotovijo, da lahko dosežejo 
najugodnejše razmerje med kakovostjo in 
ceno.

okolja in spodbujajo trajnostni razvoj ter 
kako lahko uporabijo svojo pravico proste 
presoje, da izberejo tehnične specifikacije 
in merila za dodelitev z namenom, da bi 
zagotovili trajnostno javno naročanje, pri 
čemer hkrati zagotovijo povezavo s 
predmetom naročila in dosežejo 
najugodnejše razmerje med kakovostjo in 
ceno.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Javni razpisi predstavljajo približno 
19 % svetovnega BDP oziroma skoraj 40-
kratnik zneska, ki ga države članice EU 
zagotavljajo kot uradno razvojno pomoč. 
Tako imajo ogromen potencial, da 
postanejo orodje za izpolnitev obveznosti 
EU glede skladnosti politike za razvoj, kot 
je določeno v členu 208 PDEU, in za 
izvajanje trajnostnih vladnih politik tako v 
Uniji kot v državah v razvoju.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Javni organi naročniki imajo široko 
prosto presojo pri izbiri tehničnih 
specifikacij, ki opredeljujejo blago, 
storitve ali gradnje, za katere želijo oddati 
naročilo. Poleg tega se lahko prosto 
odločajo o uporabi tehničnih specifikacij 
in meril za dodelitev, da izpolnijo cilje 
javnega organa naročnika, vključno s 
specifikacijami in merili, namenjenimi 
doseganju bolj trajnostnega javnega 
naročanja. Tehnične specifikacije in 
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merila za dodelitev, vključno s tistimi, ki 
se nanašajo na trajnostne cilje, morajo 
biti povezani s predmetom naročila. 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 obravnava v tehničnih 
specifikacijah ali merilih za dodelitev.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) 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 
vsebino specifikacij ali meril. V tehničnih 
specifikacijah javni organ naročnik določi 
absolutne zahteve za naročila; zmožnost 
izpolnjevanja tehničnih specifikacij je 
osnovni pogoj za to, da se nek ponudnik 
obravnava kot kandidat za dodelitev 
naročila, zato se lahko obravnavajo le 
blago in storitve, ki ustrezajo 
specifikacijam. Nasprotno lahko javni 
organi naročniki na podlagi meril za 
dodelitev primerjajo relativne prednosti 
različnih kombinacij meril. Merila za 
dodelitev se pretehtajo in vsaka ponudba 
se oceni glede na to, v kolikšni meri 
zadovoljivo izpolnjuje posamezna merila, 
pri čemer pa zmožnost izpolnjevanja vseh 
meril za dodelitev ni osnovni pogoj. 
Klavzule o izvedbi naročil je mogoče 
vključiti v naročilo, da se opredeli, kako 
mora biti naročilo izvedeno. Javni organ 
naročnik ima široko prosto presojo, da 
vključi cilje glede trajnosti v katero od faz 
postopka naročanja – prek tehničnih 
specifikacij, meril za dodelitev in pogojev 
za izvedbo naročila.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Raziskave in inovacije, vključno z 
ekološkimi in socialnimi inovacijami, so 
med glavnimi gibali prihodnje rasti in v 
središču strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. 
Javni organi bi morali zagotoviti najboljšo 
strateško uporabo javnih naročil za 
spodbujanje inovacij. Naročanje 
inovativnega blaga in storitev ima ključno 
vlogo pri povečanju učinkovitosti in 
kakovosti javnih storitev ter spopadanju z 
velikimi družbenimi izzivi. Prispeva k 
zagotavljanju najboljšega razmerja med 
kakovostjo in ceno, plačano iz javnih 
sredstev, ter širših gospodarskih, okoljskih 
in družbenih koristi v smislu oblikovanja 
novih idej, njihovega prenosa v inovativne 
izdelke in storitve ter s tem spodbujanja 
trajnostne gospodarske rasti. Ta direktiva 
bi morala spodbujati javna naročila 
inovacij in pomagati državam članicam pri 
doseganju ciljev Unije inovacij. Zato bi 
bilo treba zagotoviti poseben postopek 
javnega naročanja, za katerega bodo javni 
organi naročniki lahko sklenili dolgoročno 
partnerstvo za inovacije za razvoj in 
poznejše naročilo novega, inovativnega 
izdelka, storitve ali gradnje, če se lahko 
zagotovijo v skladu z dogovorjeno 
kakovostjo izvedbe in dogovorjenimi 
stroški. Partnerstvo bi moralo biti 
strukturirano tako, da bi lahko zagotovilo 
potrebno „povpraševanje trga“, ki bi 
spodbudilo razvoj inovativne rešitve brez 
zapiranja trga.

(17) Raziskave in inovacije, vključno z 
ekološkimi in socialnimi inovacijami, so 
med glavnimi gibali prihodnje rasti in v 
središču strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. 
Javni organi bi morali zagotoviti najboljšo 
strateško uporabo javnih naročil za 
spodbujanje inovacij. Naročanje 
inovativnega blaga in storitev ima ključno 
vlogo pri povečanju učinkovitosti in 
kakovosti javnih storitev ter spopadanju z 
velikimi družbenimi izzivi. Prispeva k 
zagotavljanju najboljšega razmerja med 
kakovostjo in ceno, plačano iz javnih 
sredstev, ter širših gospodarskih, okoljskih 
in družbenih koristi v smislu oblikovanja 
novih idej, njihovega prenosa v inovativne 
izdelke in storitve ter s tem spodbujanja 
trajnostne gospodarske rasti. Ta direktiva 
bi morala spodbujati javna naročila 
inovacij in pomagati državam članicam pri 
doseganju ciljev Unije inovacij. Zato bi 
bilo treba zagotoviti poseben postopek 
javnega naročanja, za katerega bodo javni 
organi naročniki lahko sklenili dolgoročno 
partnerstvo za inovacije za razvoj in 
poznejše naročilo novega, inovativnega 
izdelka, storitve ali gradnje, če se lahko 
zagotovijo v skladu z dogovorjeno 
kakovostjo izvedbe in dogovorjenimi 
stroški. Partnerstvo bi moralo biti 
strukturirano tako, da bi lahko zagotovilo 
potrebno „povpraševanje trga“, ki bi 
spodbudilo razvoj inovativne rešitve brez 
zapiranja trga. Poleg tega bi morali pri 
določitvi pogojev za javna naročila javnim 
organom dati možnost izbire med 
dodelitvijo naročila na podlagi 
ekonomsko najugodnejše ponudbe in na 
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podlagi najbolj inovativne in trajnostne 
(po potrebi pa tudi tehnološko najbolj 
napredne) ponudbe, pri čemer bi morali 
pri objavi razpisa jasno navesti, katero od 
obeh možnosti bodo uporabili.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Javnim organom 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.

(28) Javnim organom naročnikom, ki želijo 
naročiti gradnje, blago ali storitve s 
posebnimi značilnostmi za dobro počutje 
živali, energetske učinkovitosti ali
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.

Obrazložitev

Zaradi direktive o okoljsko primerni zasnovi in njenih določb o izdelkih je treba omeniti tudi 
energetsko učinkovitost in energetske prihranke.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 34
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) 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. Poleg tega bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti, da 
izključijo kandidate ali ponudnike zaradi 
kršitev okoljskih ali družbenih obveznosti, 
vključno s predpisi o dostopnosti za 
invalidne osebe, ali hujših kršitev poklicnih 
pravil, kot so kršitve pravil konkurence ali 
pravic intelektualne lastnine.

(34) 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. Poleg tega bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti, da 
izključijo kandidate ali ponudnike zaradi 
kršitev okoljskih ali socialnih obveznosti 
ali obveznosti glede dobrega počutja 
živali, vključno s predpisi o dostopnosti za 
invalidne osebe, ali hujših kršitev poklicnih 
pravil, kot so kršitve pravil konkurence ali 
pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(37) Naročila bi bilo treba oddati na 
podlagi objektivnih meril, ki zagotavljajo 
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 morali javni organi naročniki kot 
merilo za oddajo izbrati „ekonomsko 
najugodnejšo“ ponudbo.
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pogoji za izvedbo naročila.

Predlog spremembe 14

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 morajo 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

(38) Javni organi naročniki morajo določiti 
merila za dodelitev, na podlagi katerih 
bodo preučili ponudbe in določili, katera 
zagotavlja najboljše razmerje med ceno in 
kakovostjo. Da bi opredelili ponudbo, ki 
predstavlja najboljšo vrednost, bi morali 
javni organi naročniki uporabiti 
objektivna merila, povezana s predmetom 
naročila. Vendar izbrana merila za 
dodelitev javnemu organu naročniku ne 
smejo omogočati neomejene svobode 
izbire. Namesto tega bi moral postopek 
oddaje naročil zagotoviti učinkovito 
konkurenco prek strogega spoštovanja 
načel preglednosti, nediskriminacije in 
enakega obravnavanja. Ta načela med 
drugim zahtevajo, da se informacije ki jih 
predložijo ponudniki, preverijo učinkovito 
in pregledno.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Izjemno pomembno je, da se v celoti 
izkoristijo možnosti javnega naročanja za 
uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 
za trajnostno rast. Zaradi pomembnih 
razlik med posameznimi sektorji in trgi pa 
ne bi bilo primerno določiti splošnih 
obveznih zahtev za javno naročanje na 

(39) Izjemno pomembno je, da se v celoti 
izkoristijo možnosti javnega naročanja za 
uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 
za trajnostno rast. Zaradi pomembnih 
razlik med posameznimi sektorji in trgi pa 
ne bi bilo primerno določiti splošnih 
obveznih zahtev za javno naročanje na 
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področju okolja, socialnih storitev in 
inovacij. Zakonodaja Unije že določa 
obvezne zahteve v zvezi z javnim 
naročanjem za doseganje posebnih ciljev v 
sektorjih vozil za cestni prevoz 
(Direktiva 2009/33/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni prevoz) in 
pisarniške opreme (Uredba (ES) 
št. 106/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. januarja 2008 o programu 
Skupnosti za označevanje energetske 
učinkovitosti pisarniške opreme). Poleg 
tega je opredelitev skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu 
znatno napredovala. Zato se zdi primerno 
nadaljevati na tej poti in zakonodaji 
posameznih sektorjev prepustiti, da ob 
upoštevanju specifičnih politik in razmer, 
ki prevladujejo v zadevnem sektorju, 
določi zavezujoče cilje, ter spodbujati 
razvoj in uporabo evropskih pristopov k 
izračunu stroškov v življenjskem ciklu, da 
bi okrepili uporabo javnega naročanja pri 
spodbujanju trajnostne rasti.

področju okolja, socialnih storitev in 
inovacij. Zakonodaja Unije že določa 
obvezne zahteve v zvezi z javnim 
naročanjem za doseganje posebnih ciljev v 
sektorjih vozil za cestni prevoz 
(Direktiva 2009/33/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni prevoz) in 
pisarniške opreme (Uredba (ES) 
št. 106/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. januarja 2008 o programu 
Skupnosti za označevanje energetske 
učinkovitosti pisarniške opreme). Poleg 
tega opredelitev skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu še 
naprej znatno napreduje, sektorska 
uporaba vrednotenja stroškov v 
življenjskem ciklu pa se nadalje razvija, 
preizkuša in izboljšuje. Zato se zdi 
primerno nadaljevati in uporabljati 
zakonodajo posameznih sektorjev, da se v 
okviru specifičnih politik in razmer, ki 
prevladujejo v zadevnem sektorju, določijo 
zavezujoči cilji, da bi okrepili uporabo 
javnega naročanja pri spodbujanju 
trajnostne rasti. Ta prizadevanja bi morala 
zajemati sektorju prilagojeno uporabo 
zanesljivih metodologij za vrednotenje 
stroškov v življenjskem ciklu. V skladu z
drugimi določbami te direktive lahko 
obvezna merila v zvezi z javnim 
naročanjem, ki so sprejeta prek sektorske 
zakonodaje, vključujejo tudi tehnične 
specifikacije in merila za dodelitev, ki 
zajemajo trajnostne vidike v zvezi s 
splošnimi družbenimi in okoljskimi 
koristmi ali škodo, tudi tam, kjer teh ni 
mogoče finančno ovrednotiti, pod 
pogojem, da so povezani s predmetom 
naročila ter strogo upoštevajo načela 
preglednosti, nediskriminacije in enakih 
možnosti.

Predlog spremembe 16
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Predlog direktive
Uvodna izjava 41

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 

(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 
delovne pogoje 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 delovne pogoje
osebja. 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 
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izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) 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 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. 

(43) 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 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, varstvo javnega zdravja 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), 
zlasti s konvencijo 94 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.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja pomen konvencije 94 Mednarodne organizacije dela o 
določbah o delu v javnih naročilih, ki posebej ureja javna naročila. EU se mora zavezati k 
standardom Mednarodne organizacije dela.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Javno naročilo v tej direktivi pomeni 
nakup ali druge oblike pridobitve gradenj, 
blaga ali storitev, ki jih opravi eden ali več
javnih organov naročnikov od 
gospodarskih subjektov, ki jih izberejo 
navedeni javni organi naročniki, ne glede 
na to, ali so gradnje, blago ali storitve za 
javni namen ali ne.

2. Javno naročilo v tej direktivi pomeni 
nakup gradenj, blaga ali storitev prek 
javnih naročil, ki jih opravi eden ali več
javnih organov naročnikov od 
gospodarskih subjektov, ki jih izberejo 
navedeni javni organi naročniki. 

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna, da se občinam dovoli učinkovito sodelovanje in ponujanje 
določenih storitev splošnega pomena, na primer na področju ravnanja z odpadki in obdelave 
vode.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Celota gradenj, blaga in/ali storitev, tudi 
če se nabavijo z različnimi naročili, 
pomeni enotno javno naročilo v smislu te 
direktive, če so naročila del enotnega 
projekta.

črtano

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna, da se občinam dovoli učinkovito sodelovanje in ponujanje 
določenih storitev splošnega pomena, na primer na področju ravnanja z odpadki in obdelave 
vode.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Naročilo, ki ga javni organ naročnik 
odda drugi pravni osebi, ne spada v 
področje uporabe te direktive, če so 
izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:
a) javni organ naročnik obvladuje 
zadevno pravno osebo podobno kot svoje 
službe;
b) zadevna pravna oseba bistveni del svoje 
dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik;
c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 
dejavno udeležen.

(Besedilo iz člena 11(1) predloga Komisije, s spremembami)

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna, da se občinam dovoli učinkovito sodelovanje in ponujanje 
nekaterih storitev splošnega pomena, na primer na področju ravnanja z odpadki in obdelave 
vode. To je vprašanje področja uporabe in zato se člen 11 predloga Komisije s predlogi 
sprememb premakne v člen 1.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Odstavek 2a (novo) se uporablja tudi, 
če odvisni subjekt ali subjekti, ki so javni 
organ naročnik, oddajo naročilo svojemu 
obvladujočemu podjetju ali drugi pravni 
osebi, ki jo obvladuje isti javni organ 
naročnik, če v pravni osebi, ki se ji odda 
javno naročilo, zasebni sektor ni udeležen.
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(Besedilo iz člena 11(2) predloga Komisije, s spremembami)

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(2)(a)(novo).

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Javni organ naročnik, ki ne obvladuje 
pravne osebe v smislu odstavka 3, lahko 
kljub temu odda javno naročilo zunaj 
področja uporabe te direktive pravni 
osebi, ki jo obvladuje skupaj z drugimi 
javnimi organi naročniki, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
a) javni organi naročniki skupaj 
obvladujejo zadevno pravno osebo 
podobno kot svoje službe;
b) zadevna pravna oseba bistveni del svoje 
dejavnosti izvaja za javne organe 
naročnike, ki jo obvladujejo, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladujejo isti javni 
organi naročniki;
c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 
dejavno udeležen.

(Besedilo iz člena 11(3) predloga Komisije, s spremembami)

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(2)(a)(novo).

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Za sporazum, sklenjen med dvema ali 
več javnimi organi naročniki, se ne šteje, 
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da je javno naročilo v smislu člena 2(7) te 
direktive, kar pomeni, da ne spada na 
področje uporabe te direktive, če so 
izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:
a) namen partnerstva je opravljanje nalog 
javnih storitev v pristojnosti vseh javnih 
oblasti;
b) naloga se opravlja samo prek 
udeleženih javnih organov, torej brez 
udeležbe aktivnega zasebnega kapitala.

(Besedilo iz člena 11(4) predloga Komisije, s spremembami)

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1(2)(a)(novo).

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2e. Vendar je prenašanje nalog med 
organizacijami javnega sektorja vprašanje 
notranje upravne organizacije držav 
članic in zanj ne veljajo pravila o javnih 
naročilih.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 2 – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22a. „družbeno trajnosten proizvodni 
proces“ pomeni proizvodni proces, v 
katerem zagotavljanje gradenj, storitev in 
blaga poteka ob spoštovanju zdravstvenih 
in varnostnih ter socialnih in delovnih 
zakonov, pravil in standardov, predvsem 
glede načela enake obravnave na 
delovnem mestu, kot jih določajo 
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zakonodaja Unije, nacionalne zakonodaje 
in kolektivne pogodbe, ki veljajo za 
zagotavljanje gradenj, storitev in blaga;

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
Odnosi med javnimi organi
1. Naročilo, ki ga javni organ naročnik 
odda drugi pravni osebi, ne spada v 
področje uporabe te direktive, če so 
izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:
(a) javni organ naročnik obvladuje 
zadevno pravno osebo podobno kot svoje 
službe;
(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 % 
svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik;
(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 
udeležen.
Šteje se, da javni organ naročnik 
obvladuje pravno osebo podobno kot svoje 
službe v smislu točke (a) prvega 
pododstavka, če odločilno vpliva na 
strateške cilje in pomembne odločitve 
odvisne pravne osebe.
2. Odstavek 1 se uporablja tudi, če odvisni 
subjekt, ki je javni organ naročnik, odda 
naročilo svojemu obvladujočemu podjetju 
ali drugi pravni osebi, ki jo obvladuje isti 
javni organ naročnik, če v pravni osebi, ki 
se ji odda javno naročilo, zasebni sektor 
ni udeležen.
3. Javni organ naročnik, ki ne obvladuje 
pravne osebe v smislu odstavka 1, lahko 
kljub temu odda javno naročilo brez 
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uporabe te direktive pravni osebi, ki jo 
obvladuje skupaj z drugimi javnimi organi 
naročniki, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) javni organi naročniki skupaj 
obvladujejo zadevno pravno osebo 
podobno kot svoje službe;
(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 % 
svoje dejavnosti izvaja za javne organe 
naročnike, ki jo obvladujejo, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladujejo isti javni 
organi naročniki;
(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 
udeležen.
Za namene točke (a) se šteje, da javni 
organi naročniki skupaj obvladujejo 
pravno osebo, če so izpolnjeni naslednji 
kumulativni pogoji:
(a) organe odločanja odvisne pravne 
osebe sestavljajo predstavniki vseh 
udeleženih javnih organov naročnikov;
(b) ti javni organi naročniki lahko skupaj 
odločilno vplivajo na strateške cilje in 
pomembne odločitve odvisne pravne 
osebe;
(c) odvisna pravna oseba nima interesov, 
ki se razlikujejo od interesov javnih 
organov, ki so ji podrejeni;
(d) odvisna pravna oseba nima drugih 
prihodkov, razen povračila dejanskih 
stroškov iz javnih naročil z javnimi organi 
naročniki.
4. Za sporazum, sklenjen med dvema ali 
več javnimi organi naročniki, se ne šteje, 
da je javno naročilo v smislu člena 2(6) te 
direktive, če so izpolnjeni naslednji 
kumulativni pogoji:
(a) sporazum vzpostavlja lojalno 
sodelovanje med udeleženimi javnimi 
organi naročniki pri skupnem izvajanju 
nalog javnih storitev, ki vključuje
vzajemne pravice in obveznosti;
(b) sporazum se ureja samo ob 
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upoštevanju vidikov javnega interesa;
(c) udeleženi javni organi naročniki na 
odprtem trgu ne ustvarijo več kot 10 % 
prihodka iz dejavnosti, ki so pomembne za 
izvajanje sporazuma;
(d) sporazum ne vključuje finančnih 
nakazil med udeleženimi javnimi organi 
naročniki, razen nakazil, ki ustrezajo 
povračilu dejanskih stroškov gradenj, 
storitev ali blaga;
(e) v nobenem od vključenih javnih 
organov naročnikov zasebni sektor ni 
udeležen.
5. Odsotnost zasebne udeležbe iz 
odstavkov od 1 do 4 se preveri ob oddaji 
naročila ali sklenitvi sporazuma.
Izključitve iz odstavkov od 1 do 4 se 
prenehajo uporabljati takoj, ko se vključi 
oseba zasebnega sektorja, kar povzroči, da 
je treba naročila odpreti konkurenci z 
rednimi postopki javnega naročanja.

(Besedilo člena 11 je bilo deloma prestavljeno v člen 1; gl. predloge sprememb k členu 
1(2)(a) do (d)(novo)

Obrazložitev

Vsebina člena 11 predloga Komisije je pomembna za področje uporabe direktive in se zato s 
spremembami premakne v člen 1. Posledično se člen 11 predloga Komisije črta.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11(a)
Naročila storitev, ki se oddajo na podlagi 

izključne pravice.
Ta direktiva se ne uporablja za javna 
naročila, ki jo odda en naročnik drugemu 
naročniku ali združenju naročnikov na 
podlagi izključne pravice, ki jo uživajo v 
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skladu z objavljenimi zakoni, 
podzakonskimi akti in drugimi predpisi, 
skladnimi s Pogodbo.

Obrazložitev

Znova se uvede člen 18 trenutne Direktive 2004/18/ES. Ta člen je pomemben za dejavnosti 
splošnega interesa, kot so igre na srečno (s strani države odobrene oblike loterije) in 
odlaganje odpadkov. Člen omogoča, da javni organi naročniki nekatere dejavnosti zadržijo 
za določena interna podjetja. Evropsko sodišče je uporabilo to določbo v zadevi C-360/96.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovijo lahko tudi, da lahko javni 
organi naročniki uporabijo konkurenčni 
postopek s pogajanji ali konkurenčni dialog 
v enem od naslednjih primerov:

Države članice zagotovijo, da lahko javni 
organi naročniki uporabijo konkurenčni 
postopek s pogajanji ali konkurenčni dialog 
po tej direktivi v enem od naslednjih 
primerov:

Obrazložitev

V določenih primerih je konkurenčni postopek s pogajanji edini možni postopek za oddajo 
kompleksnih naročil. Zato bi morali javni organi naročniki imeti možnost, da v takšnem 
primeru izberejo ta postopek.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se lahko odločijo, da v 
nacionalno zakonodajo ne bodo prenesle 
konkurenčnega postopka s pogajanji, 
postopkov konkurenčnega dialoga in 
partnerstva za inovacije.

črtano

Obrazložitev

V določenih primerih je konkurenčni postopek s pogajanji edini možni postopek za oddajo 
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kompleksnih naročil. Zato bi morali javni organi naročniki imeti možnost, da v takšnem 
primeru izberejo ta postopek.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34(a)
Osrednje spletišče za elektronske javne 

razpise
Zaradi večje preglednosti lahko javni 
organi objavijo npr. informacije o 
gradnjah, ki so bile izvedene, na 
osrednjem evropskem spletišču, 
vzpostavljenem za ta namen, pri čemer se 
natančno navedejo zneski, količine in 
podobno, tako da lahko drugi javni organi 
primerjajo, koliko je bilo plačano za 
primerljive gradnje itd., ter svoje razpise 
oblikujejo na podlagi teh informacij, s 
čimer bi zmanjšali stroške in razkrili 
glavna odstopanja v cenah naročil.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 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.

1. 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 izpolnili cilje 
naročnika glede uporabe, trajnosti in 
dobrega počutja živali.
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Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 41 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oznake Oznake in certifikati standarda, ki ga je 
preverila tretja oseba

Obrazložitev

Uporabo oznak je treba črtati in dati prednost uporabi standardov. Standardi so uporabni, 
saj jih ponudniki na ustreznem področju dobro razumejo, obenem pa preprečujejo, da bi 
morali javni organi naročniki izumljati nekaj že obstoječega. S poudarjanjem rabe 
standardov direktiva javnim organom naročnikom olajša določanje okoljskih in socialnih 
zahtev.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če javni organi naročniki določijo 
okoljske, socialne ali druge značilnosti 
gradnje, storitve ali blaga v smislu 
izvedbenih ali funkcionalnih zahtev iz 
točke (a) člena 40(3), lahko zahtevajo, da 
so te gradnje, storitve ali blago opremljeni 
s posebno oznako, če so izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:

1. Če javni organi naročniki določijo 
okoljske, socialne ali druge značilnosti 
gradnje, storitve ali blaga v smislu 
izvedbenih ali funkcionalnih zahtev iz 
točke (a) člena 40(3), lahko zahtevajo, da 
so te gradnje, storitve ali blago opremljeni 
s posebno oznako in/ali certifikatom 
standarda, ki ga je preverila tretja oseba, 
če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve za oznako zadevajo le 
značilnosti, povezane s predmetom 
naročila in primerne za določitev 
značilnosti gradenj, blaga ali storitev, ki so 

(a) zahteve v zvezi z oznako in/ali 
certifikatom standarda, ki ga je preverila 
tretja oseba, zadevajo značilnosti, ki so 
povezane s predmetom naročila in so 
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predmet naročila; primerne za opredelitev značilnosti 
gradenj, blaga ali storitev, ki so predmet 
naročila;

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so zahteve za oznako pripravljene na 
podlagi znanstvenih informacij ali 
temeljijo na drugih objektivno preverljivih 
in nediskriminacijskih merilih;

(b) so zahteve za oznako in/ali certifikat 
standarda, ki ga je preverila tretja oseba, 
pripravljene na podlagi znanstvenih 
informacij ali temeljijo na drugih 
objektivno preverljivih in 
nediskriminacijskih merilih in podatkih;

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) pravila za izbiro so primerno 
sorazmerna z naravo naročila;

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) so oznake izdane na podlagi odprtega 
in preglednega postopka, v katerem lahko 
sodelujejo vse zainteresirane strani, 
vključno z vladnimi organi, potrošniki, 
proizvajalci, distributerji in okoljskimi 
organizacijami;

(c) oznake in/ali certifikate standarda, ki 
ga je preverila tretja oseba, se določijo z 
odprtim in preglednim postopkom, v 
katerem lahko sodelujejo vse zainteresirane 
strani, vključno z vladnimi organi, 
potrošniki, proizvajalci, distributerji in 
okoljskimi organizacijami,
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) so oznake na voljo vsem 
zainteresiranim stranem;

(d) oznake in/ali certifikati standarda, ki 
ga je preverila tretja oseba, so na voljo 
vsem zainteresiranim stranem;

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) merila za oznako določi tretja oseba, 
neodvisna od gospodarskega subjekta, ki 
zahteva dodelitev oznake.

(e) merila za oznako in/ali certifikat 
standarda, ki ga je preverila tretja oseba,
določi tretja oseba, neodvisna od 
gospodarskega subjekta, ki zahteva 
dodelitev oznake. Tretja oseba je lahko 
posebni nacionalni ali vladni organ ali 
organizacija.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če oznaka izpolnjuje pogoje iz 
točk (b), (c), (d) in (e) odstavka 1, poleg 
tega pa vsebuje tudi zahteve, ki niso 
povezane s predmetom naročila, lahko 
javni organi naročniki opredelijo tehnično 
specifikacijo s sklicevanjem na tiste
podrobne specifikacije iz zadevne oznake
ali po potrebi njihove dele, ki so povezani s 
predmetom naročila in so primerni za 
določitev značilnosti tega predmeta.

2. Če standard, ki ga je preverila tretja 
oseba, ni v skladu z opredelitvijo iz točke 6 
Priloge VIII, ker njegova merila vsebujejo
zahteve, ki niso povezane s predmetom 
naročila, lahko javni organi naročniki 
opredelijo tehnično specifikacijo s 
sklicevanjem na podrobne specifikacije iz
zadevnega standarda ali po potrebi njihove 
dele, ki so povezani s predmetom naročila 
in so primerni za določitev značilnosti tega 
predmeta.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za uporabo standardov, ki so jih preverile tretje osebe, v 
javnih naročilih. Z uporabo standardov, ki so jih preverile tretje osebe, imajo javni organi 
naročniki in ponudniki na voljo nedvoumno, ustrezno in uporabno orodje. Dejstvo, da izdelek 
ali storitev ustreza standardu, ki ga je preverila tretja oseba, služi kot dokaz, da so merila 
javnega organa naročnika izpolnjena.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organ naročnik lahko v tehničnih 
specifikacijah določi, da za gradnje, blago 
ali storitve, ki so skladni s takim 
standardom, velja, da izpolnjujejo 
tehnične specifikacije. Javni organi 
naročniki sprejmejo tudi vse enakovredne 
standarde, ki izpolnjujejo specifikacije, ki 
so jih navedli javni organi naročniki. Pri 
gradnjah, blagu ali storitvah, za katere 
tretja osebe ni preverila skladnosti s takim 
standardom, javni organi naročniki 
sprejmejo tudi tehnično dokumentacijo 
proizvajalca ali druga ustrezna dokazila, 
na primer certifikate ali deklaracije.

Obrazložitev

Uporabo oznak je treba črtati in dati prednost uporabi standardov. Standardi so uporabni, 
saj jih ponudniki na ustreznem področju dobro razumejo, obenem pa preprečujejo, da bi 
morali javni organi naročniki izumljati nekaj, kar že obstajat. S poudarjanjem uporabe 
standardov direktiva javnim organom naročnikom olajša določanje okoljskih in socialnih 
zahtev.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak kandidat ali ponudnik, ki je v 
enem od položajev iz odstavkov 1, 2 in 3,

4. Če kateri od kandidatov ali ponudnikov, 
ki je v enem od položajev iz odstavkov 1, 2 
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lahko javnemu organu naročniku predloži 
dokaze o svoji zanesljivosti kljub obstoju 
ustreznega razloga za izključitev.

in 3, javnemu organu naročniku predloži 
dokaze o svoji zanesljivosti kljub obstoju 
ustreznega razloga za izključitev, lahko 
javni organ naročnik ponovno preuči 
izključitev ponudbe.

Obrazložitev

Jasno in nedvoumno je treba zagotoviti, da bodo ponudniki spoštovali pravo Unije, 
nacionalno in regionalno pravo ter druge zavezujoče določbe ter da imajo javni organi 
naročniki jasno pravico, da izločijo tiste, ki jih kršijo.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spoštovanje standardov na področju 
zdravstvenih in varnostnih, socialnih in 
delovnih ter okoljskih zakonov, kot jih 
določajo zakonodaja EU, nacionalne 
zakonodaje in kolektivne pogodbe.

Obrazložitev

Uporabo oznak je treba črtati in dati prednost uporabi standardov. Standardi so uporabni, 
saj jih ponudniki na ustreznem področju dobro razumejo, obenem pa preprečujejo, da bi 
morali javni organi naročniki izumljati nekaj, kar že obstaja. S poudarjanjem rabe 
standardov direktiva javnim organom naročnikom olajša določanje okoljskih in socialnih 
zahtev.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. 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

4. Glede tehnične in poklicne sposobnosti 
lahko javni organi naročniki zahtevajo, da 
imajo gospodarski subjekti potrebne 
človeške in tehnične vire ter izkušnje
oziroma da poskrbijo za dostop do teh 
virov in izkušenj ali njihovo pridobitev, da 
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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.

bi lahko zagotovili izvajanje 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 členom 
70. Javni organi naročniki lahko sklepajo, 
da gospodarski subjekti ne bodo
zagotavljali zahtevanega izvajanja, če 
ugotovijo navzkrižje interesov, ki lahko 
negativno vpliva na izvajanje naročila.

Obrazložitev

Uporabo oznak je treba črtati in dati prednost uporabi standardov. Standardi so uporabni, 
saj jih ponudniki na ustreznem področju dobro razumejo, obenem pa preprečujejo, da bi 
morali javni organi naročniki izumljati nekaj, kar že obstaja. S poudarjanjem rabe 
standardov direktiva javnim organom naročnikom olajša določanje okoljskih in socialnih 
zahtev.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določbe iz odstavkov 1, 2, 3, 4 in 5 veljajo 
za postopke v zvezi s podizvajanjem in 
podizvajalce.

Obrazložitev

Cilj je omogočiti javnim organom naročnikom, da bi lahko bolj upoštevali oddajo naročil 
podizvajalcem.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 57 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni organi ustvarijo varne spletne 
zbirke potrdil, kjer lahko podjetja vsaki 
dve leti predložijo vso ustrezno 
dokumentacijo. Tovrstna dokumentacija 
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je s pomočjo osebne identifikacijske 
številke dostopna vsem javnim organom 
naročnikom na vseh ravneh.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kot dokaz o finančnem in gospodarskem 
položaju gospodarskega subjekta je 
praviloma mogoče predložiti eno ali več
dokazil, naštetih v delu 1 Priloge XIV.

2. Kot dokaz o finančnem in gospodarskem 
položaju gospodarskega subjekta ter o 
upoštevanju pravil in standardov na 
področju zdravstvenega in varnostnega, 
socialnega in delovnega prava, kot jih 
določajo zakonodaja Unije, nacionalne 
zakonodaje in kolektivne pogodbe, ki 
veljajo v kraju izvajanja gradnje ali 
storitve oziroma dobave blaga, je 
praviloma mogoče predložiti eno ali več
dokazil, naštetih v Prilogi XIV.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 61 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Standardi za zagotavljanje kakovosti in 
standardi za okoljsko ravnanje

Standardi za zagotavljanje kakovosti in 
standardi za okoljsko ravnanje ter dobro 
počutje živali

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 61 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice dajo v skladu s 
členom 88 drugim državam članicam na 
zahtevo na voljo vse informacije, povezane 
z dokumenti, ki so predloženi kot dokaz o 

3. Države članice dajo v skladu s členom 
88 drugim državam članicam na zahtevo na 
voljo vse informacije, povezane z 
dokumenti, ki so predloženi kot dokaz o 
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skladnosti s standardi za zagotavljanje 
kakovosti in okoljsko ravnanje iz 
odstavkov 1 in 2 tega člena.

skladnosti s standardi za zagotavljanje 
kakovosti in okoljsko ravnanje ter dobro 
počutje živali iz odstavkov 1 in 2 tega 
člena.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 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:

1. Javni organi naročniki javna naročila 
brez poseganja v nacionalne zakone, 
predpise ali upravne določbe v zvezi s 
plačilom nekaterih storitev oddajo
ekonomsko najugodnejšemu ponudniku.

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

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ekonomsko najugodnejša ponudba iz 
točke (a) odstavka 1 z vidika javnega 
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:
(a) kakovost, vključno s tehničnimi 
prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi 
lastnostmi, dostopnostjo, oblikovanjem, 

2. Ekonomsko najugodnejša ponudba iz 
točke (a) odstavka 1 z vidika javnega 
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.
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namenjenim vsem uporabnikom, 
okoljskimi značilnostmi in inovativnostjo;
(b) za javna naročila storitev in javna 
naročila, ki vključujejo načrtovanje 
gradenj, se lahko upoštevajo organizacija, 
usposobljenost in izkušenost osebja, 
dodeljenega za izvajanje zadevnega 
naročila, pri čemer se lahko po oddaji 
naročila tako osebje zamenja le ob 
privolitvi javnega organa naročnika, ki 
mora preveriti, ali zamenjano osebje 
zagotavlja enakovredno organizacijo in 
kakovost;
(c) poprodajne storitve in tehnična pomoč, 
datum dobave ter rok za dobavo ali 
dokončanje del;
(d) poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanje zahtevanih gradenj, blaga 
ali storitev oziroma katere koli faze v 
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.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Med merila iz odstavka 2 lahko 
spadajo:

(a) kakovost, vključno s tehničnimi 
prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi 
lastnostmi, dostopnostjo, oblikovanjem, 
namenjenim vsem uporabnikom;

(b) inovativnost, tudi najboljše 
razpoložljive tehnologije;
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(c) okoljska merila in merila za 
trajnostnost, vključno s stroški 
življenjskega cikla, kot je opredeljeno v 
členu 67, in merila za zelena javna 
naročila;

(d) merila za družbeno trajnosten 
proizvodni proces, ki lahko vključujejo 
tudi zaposlovanje prikrajšanih 
posameznikov ali članov ranljivih skupin;

(e) za javna naročila storitev in javna 
naročila, ki vključujejo načrtovanje 
gradenj, se lahko upoštevajo organizacija, 
usposobljenost in izkušenost osebja, 
dodeljenega za izvajanje zadevnega 
naročila, kot tudi zmožnosti, sposobnosti 
in strokovno ravnanje vseh podizvajalcev, 
pri čemer se lahko po oddaji naročila tako 
osebje zamenja ali se sklepajo nadaljnje 
pogodbe s podizvajalci le ob privolitvi 
javnega organa naročnika, ki mora 
preveriti, ali zamenjano osebje oz. 
nadaljnje pogodbe s podizvajalci 
zagotavljajo enakovredno organizacijo in 
kakovost;

(f) poprodajne storitve in tehnična pomoč, 
datum dobave ter rok za dobavo ali 
dokončanje del;

(g) 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.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 3
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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

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. 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.

5. 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.

Predlog spremembe 55

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) oblikovana je bila na podlagi
znanstvenih informacij ali temelji na 
drugih objektivno preverljivih in 
nediskriminacijskih merilih;

(a) oblikovana je bila v tesnem 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, 
vključno z industrijo, temelji na 
znanstvenih informacijah ali temelji na 
drugih objektivno preverljivih in 
nediskriminacijskih merilih;

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) preizkušena in preverjena je bila z 
dobavitelji ter oblikovana za ponavljajočo 
se ali neprekinjeno uporabo;

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) oblikovana je bila za zagotovitev, da 
lahko organi za nadzor trga preverijo 
skladnost izdelka z napovedanimi stroški v 
življenjskem ciklu.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je kot del zakonodajnega akta 
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se ta 
uporablja, če je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu vključeno v merila za 
oddajo naročila iz člena 66(1).

3. Kadar je kot del zakonodajnega akta 
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se takšni 
zakonodajni akti sprejmejo v tesnem 
sodelovanju z zainteresiranimi stranmi. 
Ta skupna metodologija se uporablja, če je 
vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu 
vključeno v merila za oddajo naročila iz
člena 66(1).
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Predlog spremembe 59

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 obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, nacionalnih zakonih in 
drugih zavezujočih določbah, na področju 
socialnega in delovnega prava, okoljskega 
prava ali prava glede javnega zdravja ali 
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XI.

Obrazložitev

Javni organ naročnik mora imeti pravico, da ponudniku, ki ne spoštuje zakonov in predpisov, 
ne odda naročila. Sklicevanje na predpise v tem členu ne sme biti omejeno na zakonodajo 
Unije na določenih področjih. Člen je treba razširiti, da bo vključeval nacionalne zakonodaje 
in sisteme za regulacijo trga dela.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 70 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji 
navede ali ga država članica zaveže, da 
določi organ ali organe, od katerih lahko 
kandidat ali ponudnik pridobi ustrezne 
informacije o obveznostih v zvezi z davki, 
varovanjem okolja, določbah o zaščiti 
delovnega mesta in pogojih za delo, ki 
običajno veljajo v kraju, kjer je treba 
izvesti gradnje ali opraviti storitve, in 
veljajo za gradnje, ki se morajo izvesti na 
kraju samem, ali za storitve, ki se morajo 
opraviti med izvedbo naročila.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe z nekaterimi manjšimi spremembami znova uvaja člen 27(1) sedanje 
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Direktive 2004/18/ES. o javnih naročilih (ES 2004/18). Ta člen se ne sme črtati, ker je 
pomemben z vidika podpiranja sodelovanja ponudnikov iz drugih držav v javnih naročilih in 
spodbujanja čezmejne trgovine.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 70 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročnik, ki ponuja informacije iz 
odstavka 1, mora zahtevati od ponudnikov 
ali kandidatov v postopku oddaje naročila, 
da navedejo, da so pri pripravi svoje 
ponudbe upoštevali obveznosti v zvezi z 
določbami o okolju in zaščiti delovnega 
mesta ter pogojih za delo, ki običajno 
veljajo v kraju, kjer je treba izvesti 
gradnje ali opraviti storitve.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe z nekaterimi manjšimi spremembami znova uvaja člen 27(2) sedanje 
Direktive 2004/18/ES. Ta člen se ne sme črtati, ker je pomemben z vidika podpiranja 
sodelovanja ponudnikov iz drugih držav v javnih naročilih in spodbujanja čezmejne trgovine.

Predlog spremembe 62

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. Odstavka 1 in 2 ne posegata v vprašanje 
osnovne odgovornosti gospodarskega 
subjekta. Sistem skupne in solidarne 
odgovornosti določa, da celotna 
podizvajalska veriga skupaj nosi 
odgovornost za spoštovanje temeljnih 
pravic ter zdravstvenih in varnostnih, 
socialnih in delovnih predpisov (kot je 
določeno v členih 2, 22a (novo), 40, 54, 55 
in 56).
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Obrazložitev

Cilj je omogočiti javnim organom naročnikom, da bi lahko bolj upoštevali oddajo naročil 
podizvajalcem.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ). 
Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo.

1. Države članice imenujejo en neodvisen
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) v 
primerih, ko takega organa še ni. Države 
članice o svojem imenovanju obvestijo 
Komisijo.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Priloga VIII – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „standard, ki ga je preverila tretja 
oseba“ pomeni specifikacijo v povezavi z 
okoljskimi, socialnimi ali drugimi 
značilnostmi gradenj, storitev ali blaga 
(vključno z značilnostmi življenjskega 
cikla in družbeno trajnostnega 
proizvodnega procesa), ki je dostopna 
vsem zainteresiranim stranem in ki 
zahteva, da skladnost z njo preveri tretja 
oseba, ki je neodvisna od ponudnikov, 
merila za specifikacijo pa:
(a) se nanašajo samo na značilnosti, ki so 
povezane z vsebino javnega naročila;
(b) so oblikovana na podlagi znanstvenih 
informacij ali temeljijo na drugih 
objektivno preverljivih in 
nediskriminatornih merilih;
(c) so določena na podlagi odprtega in 
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preglednega postopka, v katerem lahko 
sodelujejo vse zainteresirane strani, 
vključno z vladnimi organi, sindikati, 
potrošniki, proizvajalci, distributerji in 
okoljskimi organizacijami;
(d) določi tretja oseba, neodvisna od 
gospodarskih subjektov, ki se prijavljajo 
za preverjanje skladnosti.

Obrazložitev

Sprememba zaradi sprememb glede standardov.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Priloga XI – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Zagotovitev minimalnih standardov na področju zdravja, varnosti in dobrega počutja za 
delavce, ki jih zaposlijo izvajalci.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Priloga XVI – vrstica 2 – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve na področju zdravstva in 
socialnega varstva

Storitve na področju zdravstva in 
socialnega varstva, vključno s prevozom 
bolnikov
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