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Predlog spremembe 167
Heide Rühle

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 53(1), 
člena 62 in člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 14, 
člena 53(1), člena 62 in člena 114 Pogodbe
ter Protokola št. 26 k Pogodbi,

Or. en

Predlog spremembe 168
Anna Hedh

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 53(1), 
člena 62 in člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 14, 
člena 45(2), člena 53(1), člena 62 in 
člena 114 Pogodbe ter protokola št. 26 k 
Pogodbi,

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva mora imeti jasno socialno razsežnost in zato tudi širšo pravno podlago.

Predlog spremembe 169
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Oddaja javnih naročil, ki jo izvedejo 
organi držav članic ali se izvede v 
njihovem imenu, mora biti v skladu z 
načeli Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, zlasti z načeli prostega pretoka 
blaga, svobode ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev ter načeli, ki izhajajo iz 
njih, kot so načela enake obravnave, 
nediskriminacije, vzajemnega priznavanja, 
sorazmernosti in preglednosti. Vendar bi 
bilo treba za javna naročila nad neko 
vrednostjo pripraviti določbe o uskladitvi 
nacionalnih postopkov javnega naročanja, 
da se zagotovita praktičen učinek teh načel 
in odprtost javnih naročil konkurenci.

(1) Oddaja javnih naročil, ki jo izvedejo 
organi držav članic ali se izvede v 
njihovem imenu, mora biti v skladu z 
načeli Pogodb, zlasti z načeli prostega 
pretoka blaga, svobode ustanavljanja in 
svobode opravljanja storitev ter načeli, ki 
izhajajo iz njih, kot so načela enake 
obravnave, nediskriminacije, vzajemnega 
priznavanja, sorazmernosti in preglednosti
ter z razdelitvijo pristojnosti iz člena 14(1) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in 
protokola št. 26. Evropski predpisi o 
javnih naročilih bi morali spoštovati 
široko polje proste presoje javnih organov 
pri opravljanju njihovih nalog javnih 
storitev. Vendar bi bilo treba za javna 
naročila nad neko vrednostjo pripraviti 
določbe o uskladitvi nacionalnih postopkov 
javnega naročanja, da se zagotovita 
praktičen učinek teh načel in odprtost 
javnih naročil konkurenci.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev novim določbam Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe 170
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Oddaja javnih naročil, ki jo izvedejo 
organi držav članic ali se izvede v 
njihovem imenu, mora biti v skladu z 
načeli Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, zlasti z načeli prostega pretoka 
blaga, svobode ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev ter načeli, ki izhajajo iz 

(1) Oddaja javnih naročil, ki jo izvedejo 
organi držav članic ali se izvede v 
njihovem imenu, mora biti v skladu z 
načeli Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, zlasti z načeli prostega pretoka 
blaga, svobode ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev ter načeli, ki izhajajo iz 
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njih, kot so načela enake obravnave, 
nediskriminacije, vzajemnega priznavanja, 
sorazmernosti in preglednosti. Vendar bi 
bilo treba za javna naročila nad neko 
vrednostjo pripraviti določbe o uskladitvi 
nacionalnih postopkov javnega naročanja, 
da se zagotovita praktičen učinek teh načel 
in odprtost javnih naročil konkurenci.

njih, kot so načela enake obravnave, 
nediskriminacije, vzajemnega priznavanja, 
oglaševanja, sorazmernosti, preglednosti 
in učinkovitega upravljanja javnih 
sredstev. Vendar bi bilo treba za javna 
naročila nad neko vrednostjo pripraviti 
določbe o uskladitvi nacionalnih postopkov 
javnega naročanja, da se zagotovita 
praktičen učinek teh načel in odprtost 
javnih naročil konkurenci.

Or. es

Predlog spremembe 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Javni organi naročniki bi morali 
vedno natančno preučiti, kakšne 
gospodarske posledice bo imela določena 
zahteva za gospodarske subjekte, preden 
se odločijo, da bodo to zahtevo vključili v 
obvestilo o naročilu. Prestroge zahteve 
zvišujejo transakcijske stroške in lahko 
poleg tega ovirajo sodelovanje zlasti malih 
in srednjih podjetij pri javnih naročilih.

Or. en

Predlog spremembe 172
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Vse določbe te zakonodaje bi se 
morale izvajati ob spoštovanju notranje 
porazdelitve pristojnosti v državah 
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članicah.

Or. en

Predlog spremembe 173
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 202012, 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 storitev13 in 
Direktivo 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev14, 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.

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 202012, 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 veljavna 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 storitev13 in Direktivo 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev14, da bi naročnikom omogočili 
boljšo uporabo javnih naročil za 
trajnostni razvoj in druge skupne 
družbene cilje ter s tem povečali 
učinkovitost javne porabe, zagotovili 
najugodnejše razmerje med ceno in 
kakovostjo ter 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 poenostaviti direktivi 
ter pojasniti osnovne pojme in koncepte, da 
bi zagotovili večjo pravno varnost in 
vključili nekatere vidike povezane in 
uveljavljene sodne prakse Sodišča 
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Evropske unije. Ta direktiva ureja 
zakonodajni vidik kupovanja. Javni 
organi naročniki lahko pri prizadevanjih 
za doseganje skupnih ciljev določijo 
strožje ali natančnejše zahteve od veljavne 
zakonodaje Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ureja zakonodajni vidik kupovanja. Javni organi naročniki lahko pri 
prizadevanjih za doseganje skupnih ciljev določijo strožje ali natančnejše zahteve od veljavne 
zakonodaje Unije.

Predlog spremembe 174
Anna Maria Corazza Bildt

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 
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 

(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 veljavna 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 povečali učinkovitost javne 
porabe, zagotovili najugodnejše razmerje 
med kakovostjo in ceno, olajšali 
enakopraven dostop in pravično
sodelovanje malih in srednjih podjetij ter 
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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.

obrtnikov pri oddaji javnih naročil na 
lokalni ravni in ravni EU, naročnikom pa 
omogočili boljšo uporabo oddaje javnih 
naročil v podporo trajnostne proizvodnje 
in potrošnje. Pojasniti je treba tudi 
osnovne pojme in koncepte, da bi 
zagotovili večjo pravno varnost in vključili 
nekatere vidike povezane in uveljavljene 
sodne prakse Sodišča Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 175
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 202012, 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 storitev13 in 
Direktivo 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev14, 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 

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 202012, 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 veljavna 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 storitev13 in Direktivo 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev14, 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, na primer 
izboljšavam na področju dobrega počutja 
živali. Pojasniti je treba tudi osnovne 
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nekatere vidike povezane in uveljavljene 
sodne prakse Sodišča Evropske unije.

pojme in koncepte, da bi zagotovili večjo 
pravno varnost in vključili nekatere vidike 
povezane in uveljavljene sodne prakse 
Sodišča Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 176
Anna Hedh

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 
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.

(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 veljavna 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 naročnikom omogočili 
boljšo uporabo oddaje javnih naročil v 
podporo skladnosti trajnostnega razvoja s 
socialnimi in delovnopravnimi pravicami 
in drugimi skupnimi družbenimi cilji ter s 
tem povečali učinkovitost javne porabe,
zagotovili najboljši možni rezultat v smislu 
stroškovne učinkovitosti, 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 poenostaviti pravila 
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Unije o javnih naročilih, zlasti v zvezi z 
vzpostavljeno metodo za uresničevanje 
ciljev trajnosti, ki bi morali biti vključeni v 
politiko javnih naročil, ter 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

Predlog spremembe 177
Heide Rühle

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 
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.

(3) Zaradi čedalje različnejših oblik javnih 
ukrepov je treba jasneje opredeliti pojem 
javnega naročila. Cilj pravil Unije o javnih 
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, in sodelovanje za skupno 
izvajanje nalog javnih storitev udeleženih 
javnih organov naročnikov predpisi o 
javnih naročilih ne veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno pojasnilo v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije za zagotovitev večje pravne 
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varnosti.

Predlog spremembe 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

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 
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.

(3) Zaradi čedalje različnejših oblik javnih 
ukrepov je treba jasneje opredeliti pojem 
javnega naročila. Cilj pravil Unije o javnih 
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. Oseba, ki posluje v 
običajnih tržnih razmerah s ciljem 
ustvarjati dobiček in ki nosi izgube, ki jih 
je povzročilo izvajanje njene dejavnosti, se 
za namene te direktive ne bi smela šteti za 
osebo javnega prava.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe direktive. Glej ustrezni predlog spremembe opredelitve iz 
člena 2.

Predlog spremembe 179
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izkazalo se je tudi, da je treba pojasniti, 
kaj je treba razumeti pod pojmom enotnega 
naročila, z upoštevanjem posledice, da je 
treba skupno vrednost vseh sklenjenih 
pogodb za to javno naročilo upoštevati v 
skladu z mejnimi vrednostmi iz te direktive 
in javno naročilo objaviti kot celoto, po 
možnosti razdeljeno na sklope. Koncept 
enotnega javnega naročila zajema vse vrste 
blaga, gradenj in storitev, potrebnih za 
izvedbo nekega projekta, na primer 
projekta gradnje ali vseh gradenj, dobav 
in/ali storitev. Splošni znaki za enotni 
projekt so lahko na primer splošno 
predhodno načrtovanje in pojmovanje 
javnega organa naročnika, dejstvo, da 
različni deli naročila izvajajo enotno 
gospodarsko in tehnično nalogo, ali da so 
drugače medsebojno logično povezani in 
se izvajajo v ozkem časovnem okviru.

(4) Izkazalo se je tudi, da je treba pojasniti, 
kaj je treba razumeti pod pojmom enotnega 
naročila, z upoštevanjem posledice, da je 
treba skupno vrednost vseh sklenjenih 
pogodb za to javno naročilo upoštevati v 
skladu z mejnimi vrednostmi iz te direktive 
in javno naročilo objaviti kot celoto, po 
možnosti razdeljeno na sklope. Koncept 
enotnega javnega naročila zajema vse vrste 
blaga, gradenj in storitev, potrebnih za 
izvedbo nekega projekta, na primer 
projekta gradnje ali vseh gradenj, dobav 
in/ali storitev.

Or. en

Obrazložitev

Pojem je preveč nejasen, ne prispeva k pravni varnosti in je v nasprotju z zamislijo o 
razdelitvi naročil na sklope.

Predlog spremembe 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izkazalo se je tudi, da je treba 
pojasniti, kaj je treba razumeti pod 
pojmom enotnega naročila, z 
upoštevanjem posledice, da je treba 
skupno vrednost vseh sklenjenih pogodb za 
to javno naročilo upoštevati v skladu z 
mejnimi vrednostmi iz te direktive in javno 

(4) Koncept enotnega javnega naročila 
zajema vse vrste blaga, gradenj in storitev, 
potrebnih za izvedbo nekega projekta, na 
primer projekta gradnje ali vseh gradenj, 
dobav in/ali storitev. Skupno vrednost vseh 
sklenjenih pogodb za to javno naročilo je 
treba upoštevati v skladu z mejnimi 
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naročilo objaviti kot celoto, po možnosti 
razdeljeno na sklope. Koncept enotnega 
javnega naročila zajema vse vrste blaga, 
gradenj in storitev, potrebnih za izvedbo 
nekega projekta, na primer projekta 
gradnje ali vseh gradenj, dobav in/ali 
storitev. Splošni znaki za enotni projekt so 
lahko na primer splošno predhodno 
načrtovanje in pojmovanje javnega 
organa naročnika, dejstvo, da različni deli 
naročila izvajajo enotno gospodarsko in 
tehnično nalogo, ali da so drugače 
medsebojno logično povezani in se 
izvajajo v ozkem časovnem okviru.

vrednostmi iz te direktive, javno naročilo 
pa je treba objaviti kot celoto, po možnosti 
razdeljeno na sklope.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije se lahko poenostavi.

Predlog spremembe 181
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V skladu s členom 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti ter visoko stopnjo 
izobraževanja, usposabljanja in varovanja 
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, socialno zaščito in 
javnim zdravjem, na ravni Unije ter na 
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nacionalni in mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 182
Heide Rühle

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 
hkrati zagotovijo, da lahko dosežejo 
najugodnejše razmerje med kakovostjo in 
ceno.

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije se premalo ukvarja s socialnimi vidiki.

Predlog spremembe 183
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s členom 11 Pogodbe o (5) V skladu s členom 11 Pogodbe o 
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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 
hkrati zagotovijo, da lahko dosežejo 
najugodnejše razmerje med kakovostjo in 
ceno.

delovanju Evropske unije je treba zahteve 
za varstvo okolja in ključne socialne 
vidike vključiti v opredelitev in izvajanje 
politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi 
spodbujanja trajnostnega razvoja. Člen 9 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
zagotavlja socialno zaščito in boj proti 
socialni izključenosti. Člen 13 te pogodbe 
priznava, da so živali čuteča bitja, in 
zahteva, da se pri oblikovanju in izvajanju 
nekaterih politik Unije v celoti upoštevajo 
zahteve po dobrem počutju živali. Člen 14 
pri tem poudarja vlogo storitev splošnega 
gospodarskega pomena in njihov pomen 
za blaginjo ljudi. Ta direktiva pojasnjuje, 
kako javni organi naročniki prispevajo k 
izvajanju teh načel in členov, varovanju 
okolja in spodbujanju trajnostnega 
razvoja ter hkrati zagotovijo, da lahko 
dosežejo najugodnejše razmerje med 
kakovostjo in ceno.

Or. en

Predlog spremembe 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 
hkrati zagotovijo, da lahko dosežejo
najugodnejše razmerje med kakovostjo in 
ceno.

(5) V skladu s členom 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti ter visoko stopnjo 
izobraževanja, usposabljanja in varovanja 
človekovega zdravja. 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 
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trajnostnega razvoja. Ta direktiva 
pojasnjuje, kako bi morali javni organi 
naročniki prispevati k varovanju okolja, 
socialni zaščiti ter javnemu zdravju in 
varnosti ter kako lahko uporabijo 
diskrecijsko pravico, ki jim je podeljena, 
za oblikovanje tehničnih specifikacij in 
meril za oddajo, da bi tako zagotovili 
družbeno in okoljsko trajnostno javno 
naročanje ter hkrati omogočili povezavo s 
predmetom naročila in najugodnejše 
razmerje med kakovostjo in ceno. Ta 
direktiva zlasti priznava pravico vsake 
države članice, da ratificira konvencijo 
št. 94 Mednarodne organizacije dela in 
ravna v skladu z njo.

Or. en

Predlog spremembe 185
Barbara Weiler

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 
hkrati zagotovijo, da lahko dosežejo 
najugodnejše razmerje med kakovostjo in 
ceno.

(5) V skladu s členi 9, 10 in 11 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije je treba zahteve 
za varstvo okolja in ključne socialne 
vidike vključiti v opredelitev in izvajanje 
politik in dejavnosti Unije. V skladu s 
členom 3(3) pogodbe o Evropski uniji si 
Unija prizadeva tudi za doseganje
trajnostnega razvoja. Zato je treba pri 
odločanju o javnih naročilih ter pri vseh 
stopnjah dobavne verige upoštevati ta 
načela. Ta direktiva pojasnjuje, da imajo
javni organi naročniki široko možnost 
presoje glede uporabe tehničnih 
specifikacij, meril za oddajo in klavzul za 
izvedbo naročil, s čimer lahko prispevajo k 
varovanju okolja in spodbujajo trajnostni 
razvoj ter hkrati zagotovijo povezavo s 
predmetom naročila ter doseganje 
najugodnejšega razmerja med kakovostjo 
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in ceno.

Or. en

Predlog spremembe 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
hkrati zagotovijo, da lahko dosežejo 
najugodnejše razmerje med kakovostjo in 
ceno.

(5) Ta direktiva pojasnjuje, kako lahko 
javni organi naročniki prispevajo k 
varovanju okolja in spodbujajo trajnostni 
razvoj ter hkrati zagotovijo, da lahko 
dosežejo najugodnejše razmerje med
kakovostjo in ceno.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije se lahko poenostavi.

Predlog spremembe 187
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Tehnične specifikacije, merila za 
oddajo in pogoji za izvedbo naročila imajo 
v postopku javnega naročanja ločene 
vloge, vsebina specifikacij in meril pa s to 
razvrstitvijo ni omejena. V tehničnih 
specifikacijah javni organ naročnik določi 
absolutne zahteve za naročilo; zmožnost 
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izpolnjevanja tehničnih specifikacij je 
nujen pogoj za to, da se ponudba 
upošteva, zato bi bilo treba obravnavati le 
gradnje, blago ali storitve, ki izpolnjujejo 
navedene specifikacije. Nasprotno lahko 
javni organi naročniki na podlagi meril za 
oddajo primerjajo prednosti različnih 
kombinacij meril. Vsako ponudbo bi bilo 
treba oceniti na podlagi vsakega od meril, 
vendar zmožnost izpolnjevanja vseh meril 
za oddajo ni nujno pogoj za oddajo 
naročila. Nazadnje bi bilo treba v pogodbo 
vključiti še pogoje za izvedbo naročila, s 
katerimi se opredeli, kako je treba 
naročilo izvajati.

Or. en

Predlog spremembe 188
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva zagotavlja izvajanje 
Direktive 2001/23/ES o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z 
ohranjanjem pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij 
ali obratov, s čimer zagotavlja spoštovanje 
enakih konkurenčnih pogojev in zaščito 
delavcev v primeru prenosa podjetja. 
Zlasti zagotavlja pravico, da se zahteva, 
da pravna oseba, ki prevzame podjetje, 
prevzame tudi delavce.

Or. en

Predlog spremembe 189
Ádám Kósa
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Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Evropska unija in večina držav članic 
so pogodbenice Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov, medtem ko 
v preostalih državah članicah poteka 
postopek njene ratifikacije. Pri izvajanju 
ustreznih določb te direktive je 
pomembno, da se upoštevajo in izvajajo 
obveznosti in opredelitve iz te konvencije, 
med drugim glede dostopnosti.

Or. en

Predlog spremembe 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nezakonito ravnanje udeležencev v 
postopku javnega naročanja, kot so poskusi 
neprimernega vplivanja na postopek 
odločanja ali dogovarjanje z drugimi 
kandidati z namenom manipuliranja z 
izidom postopka, lahko povzroči kršitve 
temeljnih načel prava Unije in resno 
izkrivljanje konkurence. Gospodarski 
subjekti bi zato morali predložiti izjavo, da 
niso vpleteni v take nezakonite dejavnosti, 
in biti izključeni, če se izkaže, da je izjava 
neresnična.

(7) Nezakonito ravnanje udeležencev v 
postopku javnega naročanja, kot so poskusi 
neprimernega vplivanja na postopek 
odločanja ali dogovarjanje z drugimi 
kandidati z namenom manipuliranja z 
izidom postopka ali kršitve delovnih, 
okoljskih, socialnih (zlasti z vidika 
vključevanja invalidov) ali 
javnozdravstvenih predpisov, lahko 
povzročijo resno izkrivljanje konkurence in 
kršitve temeljnih načel prava Unije. 
Gospodarski subjekti bi zato morali 
predložiti izjavo, da niso vpleteni v take 
nezakonite dejavnosti, in biti izključeni, če 
se izkaže, da je izjava neresnična.

Or. es
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Predlog spremembe 191
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Cilja izboljšanja dostopa 
gospodarskih subjektov Unije do trgov 
javnih naročil nekaterih tretjih držav, ki 
so zaščiteni z omejevalnimi ukrepi pri 
javnih naročilih, in ohranitve enakih 
konkurenčnih pogojev na enotnem trgu 
Unije zahtevata, da se obravnava gradenj, 
blaga in storitev iz tretjih držav, ki niso 
vključeni v mednarodnih obveznostih 
Unije, uskladi po vsej Evropski uniji. 

Or. fr

Predlog spremembe 192
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Javni organi naročniki iz postopkov 
za oddajo naročil izločijo gradnje, blago 
in storitve, ki niso zajeti v mednarodnih 
obveznostih Unije. Javni organi 
naročniki, ki nameravajo uporabiti 
pristojnosti iz te direktive, da iz postopkov 
za oddajo naročil izločijo ponudbe, ki 
zajemajo proizvode in storitve, ki po 
poreklu niso iz Evropske unije, in pri 
katerih vrednost gradenj, blaga in storitev, 
ki niso zajeti, presega 50 % skupne 
vrednosti teh proizvodov in storitev, bi 
morali zaradi preglednosti o tem obvestiti 
gospodarske subjekte.

Or. fr
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Predlog spremembe 193
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Cilja izboljšanja dostopa 
gospodarskih subjektov Unije do trgov 
javnih naročil nekaterih tretjih držav, ki 
so zaščiteni z omejevalnimi ukrepi pri 
javnih naročilih, in ohranjanja enakih 
konkurenčnih pogojev na evropskem 
enotnem trgu zahtevata, da se obravnava 
blaga in storitev tretjih držav, ki niso 
zajeti z mednarodnimi obveznostmi Unije, 
uskladi po vsej Evropski uniji. Komisija bi 
morala oceniti, ali naj dovoli, da javni 
organi naročniki pri naročilih, katerih 
ocenjena vrednost je 5 000 000 EUR ali 
več, iz postopkov za oddajo naročil izločijo 
ponudbe, ki vsebujejo blago in storitve, ki 
niso zajeti z mednarodnimi obveznostmi, 
katerih pogodbenica je Evropska unija.

Or. en

Predlog spremembe 194
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Zaradi preglednosti bi morali javni 
organi naročniki, ki nameravajo uveljaviti 
svojo pristojnost za izločitev ponudb, ki 
vsebujejo blago in/ali storitve s poreklom 
zunaj Evropske unije, kjer vrednost 
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti tega blaga ali 
storitev, iz postopkov za oddajo javnih 
naročil, o tem obvestiti gospodarske 



PE492.857v01-00 22/206 AM\908710SL.doc

SL

subjekte v obvestilu o naročilu, 
objavljenem v Uradnem listu Evropske 
unije. Komisija bi morala načrtovano 
izločitev odobriti, če mednarodni 
sporazum o dostopu do trga na področju 
javnih naročil med Unijo in državo, iz 
katere blago in/ali storitve izvirajo, za 
blago in/ali storitve, za katere se predlaga 
izločitev, vsebuje izrecne omejitve pri 
dostopu do trga, ki jih je sprejela Unija. 
Če tak sporazum ne obstaja, bi morala 
Komisija izločitev odobriti, kadar tretja 
država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih blaga in storitev in glede 
gospodarskih subjektov, kar povzroča 
pomanjkanje ustrezne vzajemnosti pri 
odpiranju trga med Unijo in zadevno 
tretjo državo.

Or. en

Predlog spremembe 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10 a) Iz te direktive bi bilo treba izvzeti 
dejavnost javnih uslužbencev, ki jih zakon 
zavezuje k neodvisnosti in 
nepristranskosti. Način njihovega izbora 
ne bi smel temeljiti na pravilih, ki veljajo 
za dodelitev javnih naročil.

Or. de

Predlog spremembe 196
Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10 a) Iz področja uporabe direktive je 
treba izvzeti naročila storitev na področju 
civilne zaščite ter vsakodnevnega 
zagotavljanja varnosti. Sem spada zlasti 
reševanje v nujnih primerih, ki je sestavni 
del vsakodnevnega zagotavljanja varnosti 
in ga je treba razmejiti od prevoza z 
rešilnim avtomobilom. Za zagotovitev 
uspešne civilne zaščite pri vsakodnevnem 
zagotavljanju varnosti v interesu 
državljanov bi morala zadostovati 
uporaba načel iz primarne zakonodaje.

Or. de

Predlog spremembe 197
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih16 so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. 
Zato je polna uporaba te direktive 
razširjena na številne storitve (kot so 
hotelske in pravne storitve, za katere se je 
ugotovil zlasti velik odstotni delež 
čezmejne trgovine).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta izjava je preveč enostranska in ne upošteva niti izjave Parlamenta o zeleni knjigi.

Predlog spremembe 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. 
Zato je polna uporaba te direktive 
razširjena na številne storitve (kot so
hotelske in pravne storitve, za katere se je 
ugotovil zlasti velik odstotni delež 
čezmejne trgovine).

črtano

Or. de

Predlog spremembe 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih16 so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. 
Zato je polna uporaba te direktive 
razširjena na številne storitve (kot so 
hotelske in pravne storitve, za katere se je 
ugotovil zlasti velik odstotni delež 
čezmejne trgovine).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih16 so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. 
Zato je polna uporaba te direktive 
razširjena na številne storitve (kot so 
hotelske in pravne storitve, za katere se je 
ugotovil zlasti velik odstotni delež 
čezmejne trgovine).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 201
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih16 so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. Zato 
je polna uporaba te direktive razširjena na 
številne storitve (kot so hotelske in pravne 
storitve, za katere se je ugotovil zlasti velik 
odstotni delež čezmejne trgovine).

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih16 so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. Zato 
je polna uporaba te direktive razširjena na 
številne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 202
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. Zato 
je polna uporaba te direktive razširjena na 
številne storitve (kot so hotelske in pravne 
storitve, za katere se je ugotovil zlasti velik 
odstotni delež čezmejne trgovine).

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. Zato 
je polna uporaba te direktive razširjena na 
številne storitve, razen na pravne storitve
in storitve obveznega socialnega varstva.
Direktiva pa ne posega v pravico javnih 
organov naročnikov glede upravljanja 
socialnih storitev.

Or. fr

Predlog spremembe 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je 
treba za javna naročila takšnih storitev 
uvesti posebno ureditev z višjo mejno 
vrednostjo, in sicer 500 000 EUR. Storitve 
za osebe z vrednostjo pod navedeno mejno 
vrednostjo običajno ne bodo zanimive za 
izvajalce iz drugih držav članic, razen če 
obstajajo konkretni razlogi za nasprotno, 
kot je financiranje čezmejnih projektov s 
strani Unije. Za naročila storitev za osebe 
nad to mejno vrednostjo bi morale v vsej 
Uniji veljati zahteve po preglednosti. 
Glede na pomen kulturnega ozadja in 
občutljivost teh storitev bi bilo treba 

črtano
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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 unije17. 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 204
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Nekatere kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 
za javna naročila takšnih storitev uvesti 
posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 
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in sicer 500 000 EUR. Storitve za osebe z 
vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 
običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 
drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni razlogi za nasprotno, kot je 
financiranje čezmejnih projektov s strani 
Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 
mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 
veljati zahteve po preglednosti. Glede na 
pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. 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 unije17. 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.

in sicer 500 000 EUR. Storitve za osebe z 
vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 
običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 
drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni razlogi za nasprotno, kot je 
financiranje čezmejnih projektov s strani 
Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 
mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 
veljati zahteve po preglednosti. Glede na 
pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. 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 unije17. 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. Ta 
direktiva se ne uporablja za preverjene in 
preizkušene postopke v državah članicah, 
ki temeljijo na uporabnikovi svobodni 
izbiri ponudnikov storitev za storitve 
splošnega pomena (npr. sistem kuponov, 
model svobodne izbire, tristrano 
razmerje), če upoštevajo splošna načela 
enake obravnave, preglednosti in 
nediskriminacije.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnilo o nekaterih modelih, ki se uporabljajo v državah članicah za zagotavljanje storitev 
splošnega pomena.

Predlog spremembe 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 
za javna naročila takšnih storitev uvesti 
posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 
in sicer 500 000 EUR. Storitve za osebe z 
vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 
običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 
drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni razlogi za nasprotno, kot je 
financiranje čezmejnih projektov s strani 
Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 
mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 
veljati zahteve po preglednosti. Glede na 
pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. Določbe te direktive 
upoštevajo navedeno zahtevo ter določajo 
samo upoštevanje temeljnih načel 
preglednosti in enake obravnave ter 
zagotavljajo, da lahko javni organi 
naročniki pri izboru izvajalcev storitev 
uporabijo posebna merila glede kakovosti, 
kot so merila iz prostovoljnega evropskega 
okvira kakovosti za socialne storitve, ki ga 
je sprejel Odbor za socialno zaščito 

(11) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 
za javna naročila takšnih storitev uvesti 
posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 
in sicer 1 000 000 EUR. Storitve za osebe z 
vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 
običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 
drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni razlogi za nasprotno, kot je 
financiranje čezmejnih projektov s strani 
Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 
mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 
veljati zahteve po preglednosti. Glede na 
pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. Take postopke je treba 
priznati predvsem kot s primarno 
zakonodajo skladno alternativo za zakon o 
javnih naročilih, če temeljijo na načelu, 
da se vsem izvajalcem storitev, ki so 
sposobni izpolniti zakonsko vnaprej 
določene pogoje, neodvisno od njihove 
pravne oblike dovoli zagotavljanje 
storitev, če se pri tem upoštevajo splošna 
načela enake obravnave, preglednosti in 
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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.

nediskriminacije. 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 storitve17, ki 
ga je sprejel Odbor za socialno zaščito 
Evropske unije. Države članice in/ali javni 
organi lahko še naprej sami izvajajo te 
storitve ali organizirajo socialne storitve 
tako, da za to ni treba skleniti javnih 
pogodb, na primer samo s financiranjem 
takih storitev ali s podelitvijo licenc 
oziroma dovoljenj vsem gospodarskim 
subjektom, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih 
predhodno določi javni organ naročnik, 
brez omejitev ali kvot, če tak sistem 
zagotavlja ustrezno objavo ter upošteva 
načela preglednosti in nediskriminacije.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da bodo imele države članice še naprej možnosti organizirati socialne storitev 
tako, da ne bodo temeljile na javnih naročilih.

Predlog spremembe 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 

(11) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 
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za javna naročila takšnih storitev uvesti 
posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 
in sicer 500 000 EUR. Storitve za osebe z 
vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 
običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 
drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni razlogi za nasprotno, kot je 
financiranje čezmejnih projektov s strani 
Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 
mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 
veljati zahteve po preglednosti. Glede na 
pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. Določbe te direktive 
upoštevajo navedeno zahtevo ter določajo 
samo upoštevanje temeljnih načel 
preglednosti in enake obravnave ter 
zagotavljajo, da lahko javni organi 
naročniki pri izboru izvajalcev storitev 
uporabijo posebna merila glede kakovosti, 
kot so merila iz prostovoljnega evropskega 
okvira kakovosti za socialne storitve, ki ga 
je sprejel Odbor za socialno zaščito 
Evropske unije17. 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.

za javna naročila takšnih storitev uvesti 
posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 
in sicer 1.000.000 EUR. Storitve za osebe 
z vrednostjo pod navedeno mejno 
vrednostjo običajno ne bodo zanimive za
izvajalce iz drugih držav članic, razen če 
obstajajo konkretni razlogi za nasprotno, 
kot je financiranje čezmejnih projektov s 
strani Unije. Za naročila storitev za osebe 
nad to mejno vrednostjo bi morale v vsej 
Uniji veljati zahteve po preglednosti. Glede 
na pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. 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 unije17. 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 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Druge kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 
za javna naročila takšnih storitev uvesti 
posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 
in sicer 500 000 EUR. Storitve za osebe z 
vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 
običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 
drugih držav članic, razen če obstajajo 
konkretni razlogi za nasprotno, kot je 
financiranje čezmejnih projektov s strani 
Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 
mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 
veljati zahteve po preglednosti. Glede na 
pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. Določbe te direktive 
upoštevajo navedeno zahtevo ter določajo 
samo upoštevanje temeljnih načel 
preglednosti in enake obravnave ter 
zagotavljajo, da lahko javni organi 
naročniki pri izboru izvajalcev storitev 
uporabijo posebna merila glede kakovosti, 
kot so merila iz prostovoljnega evropskega 
okvira kakovosti za socialne storitve, ki ga 
je sprejel Odbor za socialno zaščito 
Evropske unije17. 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 

(11) Rezultati ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih16 so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz celotne uporabe Direktive. 
Nekatere kategorije storitev imajo še 
naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 
razsežnost, na primer t. i. storitve za osebe, 
kot so nekatere socialne, zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Te storitve se 
izvajajo v posebnem okviru, ki se med 
državami članicami zelo razlikuje zaradi 
različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 
za javna naročila takšnih storitev uvesti 
posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 
in sicer 1.000.000 EUR. Storitve za osebe 
z vrednostjo pod navedeno mejno 
vrednostjo običajno ne bodo zanimive za 
izvajalce iz drugih držav članic, razen če 
obstajajo konkretni razlogi za nasprotno, 
kot je financiranje čezmejnih projektov s 
strani Unije. Za naročila storitev za osebe 
nad to mejno vrednostjo bi morale v vsej 
Uniji veljati zahteve po preglednosti. Glede 
na pomen kulturnega ozadja in občutljivost 
teh storitev bi bilo treba državam članicam 
zagotoviti široko polje proste presoje pri 
organiziranju izbora izvajalcev storitev na 
način, ki je po njihovem mnenju 
najustreznejši. 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 unije17. 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 
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načela preglednosti in nediskriminacije. 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.

__________________
16 SEC(2011)0853, 27.6. 2011.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi bilo primerno, če bi sedaj zahtevali, naj celotno izvajanje direktive velja za druge 
kategorije storitev, saj to ne bi bilo v skladu s splošnim pristopom poenostavitve direktiv. Za 
te storitve bi morala vseeno veljati ureditev za socialne in druge posebne storitve, Komisija 
pa bi morala rezultate izvajanja te ureditve pregledati v treh letih od dneva, ko bodo države 
članice začele izvajati direktivo.

Predlog spremembe 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ta direktiva, ki je naslovljena na 
države članice, se ne uporablja za javna 
naročila, ki jih izvajajo mednarodne 
organizacije v svojem imenu in za svoj 
račun. Treba pa je pojasniti, v kakšnem 
obsegu bi bilo treba to direktivo uporabljati 
za javna naročila, ki jih urejajo posebni 
mednarodni predpisi.

(13) Ta direktiva, ki je naslovljena na 
države članice, se ne uporablja za javna 
naročila, ki jih izvajajo mednarodne 
organizacije v svojem imenu in za svoj 
račun. Pojasniti pa je treba, v kakšnem 
obsegu bi bilo treba to direktivo uporabljati 
za javna naročila, ki jih urejajo posebni 
mednarodni predpisi. Institucije Unije bi 
morale še posebej upoštevati spremembe, 
ki jih bo povzročila ta direktiva, in temu 
ustrezno prilagoditi svoja pravila o javnih 
naročilih.

Or. en

Obrazložitev

Posli mnogih podjetij v EU, zlasti malih in srednjih podjetij, so osredotočeni predvsem na 
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javna naročila institucij EU.  Finančna uredba bi morala upoštevati spremembe, ki jih je 
prinesla posodobitev, in zagotoviti enake konkurenčne pogoje.

Predlog spremembe 209
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. 
Države članice in celo javni organi 
naročniki si zadevno sodno prakso 
Sodišča Evropske unije različno 
razlagajo. Zato je treba pojasniti, v 
katerih primerih se za pogodbe, sklenjene 
med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje 
ne izkrivlja konkurence v odnosu do 
zasebnih gospodarskih subjektov. 
Izkrivljanja konkurence ne sme povzročiti 
niti udeležba javnega organa naročnika 
kot ponudnika v postopku za oddajo 
javnega naročila.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Kot je večkrat ugotovilo Sodišče Evropske unije, sodelovanje med javnimi ustanovami ni 
zajeto v ureditvi o javnih naročilih, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

Predlog spremembe 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje 
ne izkrivlja konkurence v odnosu do 
zasebnih gospodarskih subjektov. 
Izkrivljanja konkurence ne sme povzročiti 
niti udeležba javnega organa naročnika 
kot ponudnika v postopku za oddajo 

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Vendar uporaba predpisov o javnih 
naročilih ne bi smela posegati v pravico 
javnih organov, da odločijo, kako bodo 
organizirali način izvajanja svojih nalog 
javnih storitev. Ta direktiva zlasti ne 
posega v pravico javnih organov na vseh 
ravneh, da odločajo, ali, kako in v 
kolikšni meri želijo samostojno izvajati 
javne funkcije. Naročila, oddana odvisnim 
subjektom ali socialnim podjetjem, kot so 
opredeljena v sporočilu Komisije z dne 
25. oktobra 2011, naslovljenem „Pobuda 
za socialno podjetništvo“, ali sodelovanje 
za skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive.
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javnega naročila.

Or. en

Predlog spremembe 211
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje ne 
izkrivlja konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila.

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne sme posegati v pravico 
javnih organov, da prosto odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, bi bilo zato treba 
izvzeti iz uporabe predpisov, če so 
izpolnjeni pogoji iz te direktive. Cilj te 
direktive je zagotoviti, da nobeno izvzeto 
javno-javno sodelovanje ne izkrivlja 
konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila.

Or. fr
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Obrazložitev

Okrepitev uvodne izjave. Vprašanje sodelovanja med javnimi organi za skupno izvedbo 
naloge javne storitve je predmet nove ločene uvodne izjave.

Predlog spremembe 212
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje ne 
izkrivlja konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila.

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje ne 
izkrivlja konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila. Da bi 
to dosegli, bi bilo treba za izvzetje naročil 
iz področja uporabe te direktive opredeliti 
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omejevalne pogoje. Če kateri od 
kumulativnih pogojev za izvzetje iz 
področja uporabe te direktive v času 
veljavnosti naročila ali sodelovanja, ki je 
izvzeto iz pravil o oddaji javnih naročil, ni 
več izpolnjen, je treba ta naročila in 
sodelovanje odpreti konkurenci z rednimi 
postopki javnega naročanja.

Or. en

Predlog spremembe 213
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih.
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča.
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje ne 

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Ta merila ne bi smela veljati za 
sodelovanje med javnimi radiotelevizijami 
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izkrivlja konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila.

ter med javnimi radiotelevizijami in 
njihovimi podrejenimi družbami, če zanje 
veljajo posebne evropske določbe o 
konkurenci, zato da se prepreči 
izkrivljanje konkurence. Cilj te direktive 
je zagotoviti, da nobeno izvzeto javno-
javno sodelovanje ne izkrivlja konkurence 
v odnosu do zasebnih gospodarskih 
subjektov. Izkrivljanja konkurence ne sme 
povzročiti niti udeležba javnega organa 
naročnika kot ponudnika v postopku za 
oddajo javnega naročila.

Or. de

Predlog spremembe 214
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih. 
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča. 
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Cilj te direktive je 
zagotoviti, da nobeno izvzeto javno-javno 
sodelovanje ne izkrivlja konkurence v 
odnosu do zasebnih gospodarskih 
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bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje ne 
izkrivlja konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila.

subjektov. Izkrivljanja konkurence ne sme 
povzročiti niti udeležba javnega organa 
naročnika kot ponudnika v postopku za 
oddajo javnega naročila.

Or. fr

Predlog spremembe 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Za zagotovitev hitrejših in 
učinkovitejših postopkov bi morali biti 
roki za sodelovanje v postopkih za oddajo 
javnih naročil čim krajši, ne da bi to 
ustvarilo neupravičene ovire za 
gospodarske subjekte na notranjem trgu, 
zlasti mala in srednja podjetja. Javni 
organi naročniki bi morali pri določanju 
rokov za sprejemanje ponudb in prijav za 
sodelovanje upoštevati zapletenost 
naročila in čas, potreben za pripravo 
ponudb, čeprav bi bilo treba zaradi tega 
določiti daljše roke od minimalnih iz te 
direktive. Po drugi strani se z uporabo 
elektronskih informacijskih in 
komunikacijskih sredstev, zlasti z 
dostopnostjo vse dokumentacije v zvezi z 
oddajo naročila in komuniciranjem v 
elektronski obliki, poveča preglednost in 
prihrani čas. Zato bi bilo treba v skladu s 
pravili Sporazuma Svetovne trgovinske
organizacije o vladnih naročilih 
omogočiti skrajšanje minimalnih rokov, 
če so navedena sredstva v skladu s 
posebnim načinom pošiljanja, določenim 
na ravni Unije. Poleg tega bi moralo biti 
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javnim organom naročnikom omogočeno, 
da še bolj skrajšajo roke za prijavo k 
sodelovanju in oddajo ponudb, če v 
nujnih primerih ni mogoče upoštevati 
običajnih rokov, še vedno pa je mogoče 
izvesti postopek z objavo. Kot izredne 
okoliščine bi se morale šteti samo 
okoliščine, ko zaradi nepredvidenih 
dogodkov – ki jih ne povzroči javni organ 
naročnik – nastanejo skrajno nujni 
primeri, in le te okoliščine bi morale 
onemogočiti izvajanje rednega postopka, 
tudi s krajšimi roki. Javni organi 
naročniki bi morali v takih primerih, kjer 
je to mogoče, oddati naročila po postopku 
s pogajanji brez predhodne objave. Tak 
primer so lahko naravne nesreče ali 
nesreče, ki jih povzroči človek, zaradi 
katerih je potrebno takojšnje ukrepanje.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe so potrebna pojasnila izjem glede običajnih rokov za oddajo ponudb, 
da bi se zagotovilo hitro in učinkovito izvajanje postopka za oddajo javnega naročila.

Predlog spremembe 216
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Sodelovanje med lokalnimi javnimi 
organi ali med lokalnimi javnimi organi 
ter skupinami, ki jih sestavljajo izključno 
lokalni javni organi, s katerim naj bi se 
skupaj izvajale naloge javnih storitev v 
javnem interesu v okviru notranje 
organizacije države članice, bi bilo treba 
izvzeti iz področja uporabe pravil te 
direktive. Prav tako bi bilo treba iz 
uporabe pravil te direktive izvzeti prenos 
pooblastil glede izvajanja nalog javnih 
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storitev, ki obsega tudi splošni prenos 
odgovornosti med lokalnimi javnimi 
organi ali med lokalnimi javnimi organi 
in skupinami , ki jih sestavljajo izključno 
lokalni javni organi, v okviru notranje 
organizacije države članice.

Or. fr

Obrazložitev

Prenos pooblastil med javnimi organi, da bi se izvedla naloga javne storitve, se eksplicitno 
izključi.

Predlog spremembe 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah, 
razen če je drugače določeno v zakonodaji 
zadevne države članice, imeti možnost 
uporabiti konkurenčni postopek s 
pogajanji v skladu s to direktivo, kadar ni 
verjetno, da bi odprt ali omejen postopek 
brez pogajanj imel zadovoljive rezultate 
na področju javnega naročanja. Ta 
postopek bi morali spremljati ustrezni 
zaščitni ukrepi, ki bi zagotavljali 
upoštevanje načel enake obravnave in 
preglednosti. To bo javnim organom 
naročnikom zagotovilo večjo prožnost pri 
naročanju gradenj, blaga in storitev, 
popolnoma prilagojenih njihovim 
posebnim potrebam. Obenem bi to moralo 
povečati tudi obseg čezmejne trgovine, saj 
je ocena pokazala, da imajo naročila, 

(15) Javnim organom naročnikom je 
potrebna dodatna prožnost, da bi lahko 
izbrali postopke oddaje javnega naročila, 
ki bi omogočali pogajanje. Pravila Unije o 
javnih naročilih bi bilo treba uskladiti s 
sporazumom o vladnih naročilih, ki 
dovoljuje pogajanje v vseh postopkih. To 
bi moralo povečati tudi obseg čezmejne 
trgovine, saj je ocena pokazala, da imajo 
naročila, oddana po postopku s pogajanji 
po predhodni objavi, posebej visoko 
stopnjo uspešnosti pri privabljanju 
čezmejnih ponudb. Države članice bi 
morale v različnih situacijah imeti 
možnost uporabiti konkurenčni postopek s 
pogajanji ali konkurenčni dialog, kadar 
ni verjetno, da bi klasični odprti ali 
omejeni postopek brez pogajanj prinesel 
zadovoljive rezultate.
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oddana po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, posebej visoko stopnjo 
uspešnosti čezmejnih ponudb.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja prožna pravila in omogoča pogajanja v vseh postopkih.

Predlog spremembe 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah, 
razen če je drugače določeno v zakonodaji 
zadevne države članice, imeti možnost 
uporabiti konkurenčni postopek s pogajanji 
v skladu s to direktivo, kadar ni verjetno, 
da bi odprt ali omejen postopek brez 
pogajanj imel zadovoljive rezultate na 
področju javnega naročanja. Ta postopek 
bi morali spremljati ustrezni zaščitni 
ukrepi, ki bi zagotavljali upoštevanje načel 
enake obravnave in preglednosti. To bo 
javnim organom naročnikom zagotovilo 
večjo prožnost pri naročanju gradenj, blaga 
in storitev, popolnoma prilagojenih 
njihovim posebnim potrebam. Obenem bi 
to moralo povečati tudi obseg čezmejne 
trgovine, saj je ocena pokazala, da imajo 
naročila, oddana po postopku s pogajanji 
po predhodni objavi, posebej visoko 
stopnjo uspešnosti čezmejnih ponudb.

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali imeti v različnih 
situacijah možnost uporabiti konkurenčni 
postopek s pogajanji v skladu s to 
direktivo, kadar ni verjetno, da bi odprt ali 
omejen postopek brez pogajanj imel 
zadovoljive rezultate na področju javnega 
naročanja. Ta postopek bi morali spremljati 
ustrezni zaščitni ukrepi, ki bi zagotavljali 
upoštevanje načel enake obravnave in 
preglednosti. To bo javnim organom 
naročnikom zagotovilo večjo prožnost pri 
naročanju gradenj, blaga in storitev, 
popolnoma prilagojenih njihovim 
posebnim potrebam. Obenem bi to moralo 
povečati tudi obseg čezmejne trgovine, saj 
je ocena pokazala, da imajo naročila, 
oddana po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, posebej visoko stopnjo 
uspešnosti čezmejnih ponudb.

Or. de
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Obrazložitev

V določenih primerih je konkurenčni postopek s pogajanji edini možni postopek za oddajo 
kompleksnih naročil. Zato bi morali imeti javni organi naročniki možnost, da v takšnem 
primeru izberejo ta postopek. Postopek s pogajanji bi bilo treba uvesti v vseh državah 
članicah, da bi spodbudili usklajevanje notranjega trga in čezmejno trgovino.

Predlog spremembe 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos Pupakis 
(Konstantinos Poupakis), Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah, 
razen če je drugače določeno v zakonodaji 
zadevne države članice, imeti možnost 
uporabiti konkurenčni postopek s pogajanji 
v skladu s to direktivo, kadar ni verjetno, 
da bi odprt ali omejen postopek brez 
pogajanj imel zadovoljive rezultate na 
področju javnega naročanja. Ta postopek 
bi morali spremljati ustrezni zaščitni 
ukrepi, ki bi zagotavljali upoštevanje načel 
enake obravnave in preglednosti. To bo 
javnim organom naročnikom zagotovilo 
večjo prožnost pri naročanju gradenj, blaga 
in storitev, popolnoma prilagojenih 
njihovim posebnim potrebam. Obenem bi 
to moralo povečati tudi obseg čezmejne 
trgovine, saj je ocena pokazala, da imajo 
naročila, oddana po postopku s pogajanji 
po predhodni objavi, posebej visoko 
stopnjo uspešnosti čezmejnih ponudb.

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah 
imeti možnost uporabiti konkurenčni 
postopek s pogajanji v skladu s to 
direktivo, kadar ni verjetno, da bi odprt ali 
omejen postopek brez pogajanj imel 
zadovoljive rezultate na področju javnega 
naročanja. Ta postopek bi morali spremljati 
ustrezni zaščitni ukrepi, ki bi zagotavljali 
upoštevanje načel enake obravnave in 
preglednosti. To bo javnim organom 
naročnikom zagotovilo večjo prožnost pri 
naročanju gradenj, blaga in storitev, 
popolnoma prilagojenih njihovim 
posebnim potrebam. Obenem bi to moralo 
povečati tudi obseg čezmejne trgovine, saj 
je ocena pokazala, da imajo naročila, 
oddana po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, posebej visoko stopnjo 
uspešnosti čezmejnih ponudb.

Or. fr
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Predlog spremembe 220
Wim van de Camp

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah, 
razen če je drugače določeno v zakonodaji 
zadevne države članice, imeti možnost 
uporabiti konkurenčni postopek s pogajanji 
v skladu s to direktivo, kadar ni verjetno, 
da bi odprt ali omejen postopek brez 
pogajanj imel zadovoljive rezultate na 
področju javnega naročanja. Ta postopek 
bi morali spremljati ustrezni zaščitni 
ukrepi, ki bi zagotavljali upoštevanje načel 
enake obravnave in preglednosti. To bo 
javnim organom naročnikom zagotovilo 
večjo prožnost pri naročanju gradenj, blaga 
in storitev, popolnoma prilagojenih 
njihovim posebnim potrebam. Obenem bi 
to moralo povečati tudi obseg čezmejne 
trgovine, saj je ocena pokazala, da imajo 
naročila, oddana po postopku s pogajanji 
po predhodni objavi, posebej visoko 
stopnjo uspešnosti čezmejnih ponudb.

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah, 
razen če je drugače določeno v zakonodaji 
zadevne države članice, imeti možnost 
uporabiti konkurenčni postopek s pogajanji 
v skladu s to direktivo, kadar ni verjetno, 
da bi odprt ali omejen postopek brez 
pogajanj imel zadovoljive rezultate na 
področju javnega naročanja. Javnim 
organom naročnikom bi moralo biti zlasti 
omogočeno, da uporabljajo konkurenčni 
postopek s pogajanji, če so potrebna 
pogajanja, na primer zaradi pravne in 
finančne podlage naročila, denimo v 
primeru zapletenih projektov na področju 
infrastrukture, ali zaradi zapletenosti 
projekta, na primer pri izvajanju 
zapletenih projektov na področju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije 
v organizacijah. Konkurenčni postopek s 
pogajanji bi morali spremljati ustrezni 
zaščitni ukrepi, ki bi zagotavljali 
upoštevanje načel enake obravnave in 
preglednosti. To bo javnim organom 
naročnikom zagotovilo večjo prožnost pri 
naročanju gradenj, blaga in storitev, 
popolnoma prilagojenih njihovim 
posebnim potrebam. Obenem bi to moralo 
povečati tudi obseg čezmejne trgovine, saj
je ocena pokazala, da imajo naročila, 
oddana po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, posebej visoko stopnjo 
uspešnosti čezmejnih ponudb.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi bil postopek s pogajanji izrecno dostopen tudi za zapletena naročila, je treba področje 
uporabe, ki ga predlaga Komisija, nekoliko razširiti.

Predlog spremembe 221
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah, 
razen če je drugače določeno v zakonodaji 
zadevne države članice, imeti možnost 
uporabiti konkurenčni postopek s pogajanji 
v skladu s to direktivo, kadar ni verjetno, 
da bi odprt ali omejen postopek brez 
pogajanj imel zadovoljive rezultate na 
področju javnega naročanja. Ta postopek 
bi morali spremljati ustrezni zaščitni 
ukrepi, ki bi zagotavljali upoštevanje načel 
enake obravnave in preglednosti. To bo 
javnim organom naročnikom zagotovilo 
večjo prožnost pri naročanju gradenj, blaga 
in storitev, popolnoma prilagojenih 
njihovim posebnim potrebam. Obenem bi 
to moralo povečati tudi obseg čezmejne 
trgovine, saj je ocena pokazala, da imajo 
naročila, oddana po postopku s pogajanji 
po predhodni objavi, posebej visoko 
stopnjo uspešnosti čezmejnih ponudb.

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah, 
razen če je drugače določeno v zakonodaji 
zadevne države članice, imeti možnost 
uporabiti konkurenčni postopek s pogajanji 
v skladu s to direktivo, kadar ni verjetno, 
da bi odprt ali omejen postopek brez 
pogajanj imel zadovoljive rezultate na 
področju javnega naročanja. Ta postopek 
bi morali spremljati ustrezni zaščitni 
ukrepi, ki bi zagotavljali upoštevanje načel 
enake obravnave, preglednosti, svobodne 
konkurence, oglaševanja in učinkovitega 
gospodarjenja z javnimi sredstvi. To bo 
javnim organom naročnikom zagotovilo 
večjo prožnost pri naročanju gradenj, blaga 
in storitev, popolnoma prilagojenih 
njihovim posebnim potrebam. Obenem bi 
to moralo povečati tudi obseg čezmejne 
trgovine, saj je ocena pokazala, da imajo 
naročila, oddana po postopku s pogajanji 
po predhodni objavi, posebej visoko 
stopnjo uspešnosti čezmejnih ponudb.

Or. es



AM\908710SL.doc 47/206 PE492.857v01-00

SL

Predlog spremembe 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Pri naročilih gradenj take situacije 
vključujejo gradnje, ki niso standardne 
zgradbe ali ki vključujejo projektiranje 
inovativnih rešitev. Pri storitvah ali blagu, 
kjer je potrebna prilagoditev ali 
projektiranje, bi s konkurenčnim 
postopkom s pogajanji ali konkurenčnim 
dialogom verjetno ustvarili dodano 
vrednost. Take zahteve po prilagoditvi ali 
projektiranju so zlasti pomembne pri 
zapletenih naročilih, na primer vrhunskih 
proizvodov, intelektualnih storitev ali 
pomembnih projektov na področju 
informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. V teh primerih bi bila lahko 
potrebna pogajanja, s katerimi bi 
zagotovili, da bi zadevno blago ali storitev 
zadovoljevala potrebe javnega organa 
naročnika. Za storitve ali blago, ki je na 
voljo na trgu in ga lahko zagotovijo 
številni gospodarski subjekti, se 
konkurenčni postopek s pogajanji in 
konkurenčni dialog ne bi smela 
uporabljati.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja prožna pravila in omogoča pogajanja v vseh postopkih.

Predlog spremembe 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ta direktiva zagotavlja izvajanje 
Direktive 2001/23/ES o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z 
ohranjanjem pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij 
ali obratov, s čimer zagotavlja spoštovanje 
enakih konkurenčnih pravil in zaščito 
delavcev v primeru prenosa podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Konkurenčni postopek s pogajanji 
bi bilo treba uporabljati tudi v primerih, 
ko so bile v odprtem ali omejenem 
postopku oddane samo neveljavne ali 
nesprejemljive ponudbe. Za neveljavne bi 
se morale šteti zlasti ponudbe, ki niso v 
skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo 
naročila, ki so bile prejete prepozno, pri 
katerih je dokazano nedovoljeno 
dogovarjanje ali korupcija ali za katere 
javni organi naročniki ugotovijo, da so 
neobičajno ugodne. Za nesprejemljive bi 
se morale šteti tudi ponudbe ponudnikov, 
ki nimajo zahtevane usposobljenosti, in 
ponudbe, katerih cena presega proračun 
javnega organa naročnika, kot je bil 
napovedan pred začetkom postopka 
javnega naročanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja prožna pravila in omogoča pogajanja v vseh postopkih.
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Predlog spremembe 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15c) Konkurenčni postopek s pogajanji bi 
morali spremljati ustrezni zaščitni ukrepi, 
ki bi zagotavljali upoštevanje načel enake 
obravnave in preglednosti. Javni organi 
naročniki bi morali zlasti vnaprej navesti 
minimalne zahteve v zvezi z vrsto naročila, 
ki jih med pogajanji ni mogoče 
spremeniti. Da bi zagotovili enako 
obravnavo gospodarskih subjektov, meril 
za oddajo in njihovo tehtanje med 
celotnim postopkom ne bi smeli 
spreminjati in se o njih pogajati. 
Pogajanja bi morala biti namenjena 
izboljšanju ponudb, da bi javni organi 
naročniki prejeli gradnje, blago in 
storitve, ki bi popolnoma zadovoljevali 
njihove potrebe. Pogajanja lahko potekajo 
o vseh vidikih naročenih gradenj, blaga 
ali storitev, med drugim tudi o kakovosti, 
količini, trgovinskih klavzulah ter 
socialnih, okoljskih in inovativnih 
značilnostih, če niso zajeti v minimalnih 
zahtevah. Minimalne zahteve se tu 
nanašajo na pogoje in značilnosti (zlasti 
fizične, funkcionalne in pravne), ki jih 
morajo v skladu s členom 54(1) te 
direktive izpolnjevati vsi ponudniki, da bi 
lahko javni organ naročnik oddal 
naročilo v skladu z izbranim merilom za 
oddajo. Za zagotovitev preglednega 
postopka bi bilo treba vse faze pogajanj 
dokumentirati v skladu s členom 85(2) in 
členom 19(1)(a) te direktive, da bi lahko 
javni organi naročniki na zahtevo 
kandidatov ali ponudnikov pisno dokazali, 
da so zagotovili enako obravnavo vseh 
zadevnih gospodarskih subjektov. Da bi 
zagotovili preglednost, je poleg tega treba 
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vse ponudbe med trajanjem postopkov 
oddati v pisni ali elektronski obliki.

Or. en

Obrazložitev

Potrebni so nekateri zaščitni ukrepi, s katerimi bi zagotovili, da večja prožnost pri uporabi 
postopkov ne bi povzročila zlorab.

Predlog spremembe 226
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi enakih razlogov bi morali 
javni organi naročniki prosto uporabljati 
konkurenčni dialog. Uporaba tega 
postopka se je v zadnjih letih močno 
povečala v smislu vrednosti naročil. 
Postopek se je izkazal za uporabnega v 
primerih, ko javni organi naročniki ne 
morejo opredeliti sredstva za zadovoljitev 
svojih potreb ali presoditi, kaj lahko 
ponudi trg glede tehničnih, finančnih ali 
pravnih rešitev. Take razmere se lahko 
pojavijo zlasti pri inovativnih projektih, 
izvajanju pomembnih povezanih 
infrastrukturnih projektov za transport, 
projektov za velika računalniška omrežja 
ali projektov, ki vključujejo zapleteno in 
strukturirano financiranje.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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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 spodbujanja 
trajnostne gospodarske rasti. Inovativni 
model javnih naročil je podrobno opisan v 
sporočilu Komisije o predkomercialnih 
naročilih1. Ta model se zavzema, da bi v 
javna naročila raziskovalnih in razvojnih 
storitev vključili storitve, ki ne sodijo v 
področje delovanja te direktive. Model, ki 
ga vsebuje direktiva, je priznan in bo na 
voljo javnim organom naročnikom, da ga 
preučijo. Ta direktiva pa bi morala bolj 
splošno spodbujati javna naročila inovacij 
in pomagati državam članicam pri 
doseganju ciljev Unije inovacij. Če z 
rešitvami, ki so na trgu že na voljo, ni 
mogoče izpolniti potrebe po razvoju 
inovativnega izdelka, storitve ali gradenj 
in poznejšega naročila iz tega izhajajoče 
proizvodnje, bi morali imeti javni organi 
naročniki pri naročilih, ki spadajo v 
področje uporabe te direktive, dostop do
posebnega postopka javnega naročanja. Ta 
novi postopek bi moral javnim organom 
naročnikom omogočiti, da partnerstvo za 
inovacije za razvoj in poznejše naročilo 
novih, inovativnih izdelkov, storitev ali 
gradenj, če se ti lahko zagotovijo v skladu 
z dogovorjeno kakovostjo izvedbe in 



PE492.857v01-00 52/206 AM\908710SL.doc

SL

dogovorjenimi stroški.  Postopek bi moral 
temeljiti na pravilih, ki se uporabljajo pri 
konkurenčnem postopku s pogajanji, pri 
oddaji naročila pa bi bilo treba upoštevati 
zgolj merilo ekonomsko najugodnejše 
ponudbe, ki je najbolj uporabno pri 
primerjavi inovativnih ponudb. Ne glede 
na to, ali je partnerstvo povezano z zelo 
velikim ali manjšim projektom, bi moralo 
biti strukturirano tako, da bi lahko 
zagotovilo potrebno „povpraševanje trga“, 
ki bi spodbudilo razvoj inovativnih rešitev
brez zapiranja trga. Javni organ naročniki 
torej ne bi smeli zlorabljati partnerstev za 
inovacije za preprečevanje, omejevanje ali 
izkrivljanje konkurence.
__________________
1 COM(2007)0799: Sporočilo Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij –
Predkomercialna naročila: spodbujanje 
inovacij za zagotavljanje 
visokokakovostnih trajnostnih javnih 
storitev v Evropi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe podrobno opisuje uporabo postopka inovacijskih partnerstev ter 
dopolnjuje prvotni predlog Komisije, pri čemer novo orodje poveže z načeli, ki se uporabljajo 
pri konkurenčnem postopku, kadar je najbolj ustrezno.  Predlog spremembe tudi pojasnjuje, 
da se predkomercialno naročilo, opredeljeno v sporočilu Komisije iz leta 2007, še naprej 
uporablja, ne glede na novi postopek inovacijskih partnerstev, saj je predmet novega, 
ločenega izvzetja.

Predlog spremembe 228
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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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 ter koristi za dobro 
počutje živali 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.

Or. en

Predlog spremembe 229
Toine Manders
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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 bilo treba pri 
opredeljevanju javnega naročanja javnim 
organom naročnikom omogočiti, da kot 
merilo v zvezi s predmetom zadevne 
pogodbe določijo inovativnost, vključno z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami.

Or. nl
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Predlog spremembe 230
Marc Tarabella

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.

Or. fr
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Predlog spremembe 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Tak postopek bi moral podpirati 
nove smernice razvoja javnih storitev, na 
primer, če morajo organizacije, ki jih 
vodijo zaposleni in so prej delovale v 
javnem sektorju, razvijati inovativne javne 
storitve, ki niso na voljo na trgu Unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponazarja primer, kako bi lahko za podpiranje razvoja inovativnih javnih 
storitev uporabili inovativno partnerstvo, na primer vzajemne družbe, ki imajo pogosto 
inovativne pristope.

Predlog spremembe 232
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zaradi škodljivih učinkov na 
konkurenco bi se morali postopki s 
pogajanji brez predhodne objave obvestila 
o naročilu uporabljati samo v zelo izjemnih 
primerih. Ta izjema bi morala biti omejena 
na primere, ko objava ni mogoča zaradi 
višje sile v skladu s stalno sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ali ko je že na 
samem začetku jasno, da objava ne bo 
povečala konkurence, tudi zato ker 
objektivno obstaja samo en gospodarski 
subjekt, ki bi lahko izvedel naročilo. 
Uporaba postopka s pogajanji brez objave 
je utemeljena samo v primerih objektivne 

(18) Zaradi škodljivih učinkov na 
konkurenco bi se morali postopki s 
pogajanji brez predhodne objave obvestila 
o naročilu uporabljati samo v zelo izjemnih 
primerih. Ta izjema bi morala biti omejena 
na primere, ko objava ni mogoča zaradi 
višje sile v skladu s stalno sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ali ko je že na 
samem začetku jasno, da objava ne bo 
povečala konkurence, tudi zato ker 
objektivno obstaja samo en gospodarski 
subjekt, ki bi lahko izvedel naročilo. 
Uporaba postopka s pogajanji brez objave 
je utemeljena samo v primerih objektivne 
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ekskluzivnosti, ko okoliščin ekskluzivnosti 
ni ustvaril sam javni organ naročnik zaradi 
prihodnjega postopka oddaje javnega 
naročila in ko ni ustreznih nadomestil, 
katerih razpoložljivost bi bilo treba 
temeljito preučiti.

ekskluzivnosti, ko okoliščin ekskluzivnosti 
ni ustvaril sam javni organ naročnik zaradi 
prihodnjega postopka oddaje javnega 
naročila in ko ni ustreznih nadomestil, 
katerih razpoložljivost bi bilo treba 
temeljito preučiti. Javni organi naročniki, 
ki v primerih iz te direktive uporabijo 
postopek s pogajanji brez objave, bi 
morali poročilo, v katerem svojo odločitev 
utemeljijo, predložiti nadzornemu organu, 
ki to poročilo analizira in oceni. 

Or. it

Predlog spremembe 233
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) 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.

(19) Z elektronskimi informacijskimi in 
komunikacijskimi sredstvi se lahko zelo 
poenostavi objava javnih naročil ter 
povečata učinkovitost in preglednost 
postopkov javnega naročanja iz te 
direktive. 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.

Or. fr
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Obrazložitev

Določbe o uporabi elektronskih sredstev za objavo informacij o javnih naročilih se 
uporabljajo samo za postopke javnega naročanja iz te direktive in se zato ne uporabljajo za 
postopke za oddajo javnih naročil, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz te 
direktive, za katere se uporablja veljavna nacionalna zakonodaja.

Predlog spremembe 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Na trgih javnih naročil v Uniji se 
pojavlja močan trend po združevanju 
povpraševanja javnih naročnikov za 
doseganje ekonomije obsega, vključno z 
nižjimi cenami in transakcijskimi stroški, 
ter izboljšanje in profesionalizacijo 
vodenja postopkov javnega naročanja. To 
se lahko doseže z združevanjem naročil, in 
sicer po številu vključenih javnih organov 
naročnikov ali po obsegu in vrednosti v 
zadevnem času. Vendar bi bilo treba 
združevanje in centralizacijo naročil 
skrbno spremljati, da se preprečita 
čezmerna koncentracija kupne moči in 
nedovoljeno dogovarjanje ter se ohranijo 
preglednost, konkurenca in možnosti za 
dostop na trg za mala in srednja podjetja.

(20) Na trgih javnih naročil v Uniji se 
pojavlja močan trend po združevanju 
povpraševanja javnih naročnikov za 
doseganje ekonomije obsega, vključno z 
nižjimi cenami in transakcijskimi stroški, 
ter izboljšanje in profesionalizacijo 
vodenja postopkov javnega naročanja. To 
se lahko doseže z združevanjem naročil, in 
sicer po številu vključenih javnih organov 
naročnikov ali po obsegu in vrednosti v 
zadevnem času. Vendar bi bilo treba 
združevanje in centralizacijo naročil 
skrbno spremljati, da se preprečita 
čezmerna koncentracija kupne moči in 
nedovoljeno dogovarjanje ter se ohranijo 
preglednost, konkurenca in možnosti za 
dostop na trg za mala in srednja podjetja. 
Komisija bi morala državam članicam in 
javnim organom naročnikom priskrbeti 
navodila glede zahtevanega spremljanja 
skupnih in centraliziranih naročil, da se 
preprečita čezmerna koncentracija kupne 
moči in nedovoljeno dogovarjanje. 
Navodila bi bilo treba zagotoviti v obliki 
izvedbenih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 235
Othmar Karas
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Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Veliko se je uporabljal instrument 
okvirnih sporazumov, ki v Evropi velja za 
učinkovito tehniko javnega naročanja. Zato 
bi ga bilo treba ohraniti v glavnem takega, 
kot je. Vendar bi bilo treba pojasniti nekaj 
pojmov, zlasti pogoje za uporabo 
okvirnega sporazuma za javne organe 
naročnike, ki niso njegovi podpisniki.

(21) Veliko se je uporabljal instrument 
okvirnih sporazumov, ki v Evropi velja za 
učinkovito tehniko javnega naročanja. Zato 
bi ga bilo treba ohraniti v glavnem takega, 
kot je. Vendar bi bilo treba pojasniti nekaj 
pojmov, zlasti pogoje za uporabo 
okvirnega sporazuma za javne organe 
naročnike, ki niso njegovi podpisniki.
Razširitev kroga upravičencev do uporabe 
okvirnega sporazuma bi morala biti 
dovoljena pod pogoji iz člena 31(2).

Or. de

Predlog spremembe 236
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Objektivni pogoji za določitev, kateri 
od gospodarskih subjektov –
pogodbenikov okvirnega sporazuma naj 
izvede določeno nalogo, na primer dobavo 
blaga ali storitve za fizične osebe, lahko 
vključujejo potrebe ali izbire zadevnih 
fizičnih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 237
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V večini držav članic se čedalje bolj 
uporabljajo centralizirani načini nabav. 
Centralni nabavni organi so odgovorni za 
naročanje ali oddajo javnih 
naročil/sklepanje okvirnih sporazumov za 
druge javne organe naročnike. Zaradi 
velikega obsega naročil ti načini prispevajo 
k večji konkurenčnosti in profesionalizaciji 
javnega naročanja. Zato bi bilo treba 
določiti opredelitev Unije za centralne 
nabavne organe, ki jih lahko uporabljajo 
javni organi naročniki, brez prekinitve 
uporabe manj institucionaliziranega in 
sistematičnega skupnega naročanja ali 
ustaljene prakse, ko javni organi naročniki 
najamejo izvajalce storitev, ki pripravijo in 
vodijo postopke javnega naročanja v imenu 
in za račun javnega organa naročnika. 
Treba bi bilo določiti tudi predpise o 
razdelitvi odgovornosti za upoštevanje 
obveznosti v skladu s to direktivo, tudi pri 
pravnih sredstvih, med centralni nabavni 
organ in javne organe naročnike, ki 
naročajo od centralnega nabavnega organa 
ali prek njega. Če je ta izključno 
odgovoren za vodenje postopkov javnega 
naročanja, bi moral biti tudi izključno in 
neposredno odgovoren za zakonitost 
postopkov. Če javni organ naročnik vodi 
nekatere dele postopka, na primer ponovno 
odpiranje konkurence na podlagi okvirnega 
sporazuma ali oddajo posameznih naročil 
na podlagi dinamičnega nabavnega 
sistema, bi moral biti odgovoren tudi za 
faze, ki jih vodi.

(24) V večini držav članic se čedalje bolj 
uporabljajo centralizirani načini nabav. 
Centralni nabavni organi so odgovorni za 
naročanje ali oddajo javnih 
naročil/sklepanje okvirnih sporazumov za 
druge javne organe naročnike. Zaradi 
velikega obsega naročil ti načini prispevajo 
k večji konkurenčnosti in profesionalizaciji 
javnega naročanja, vendar je treba vseeno 
nameniti posebno pozornost dostopnosti 
vseh teh postopkov za mala in srednja 
podjetja. Zato bi bilo treba določiti 
opredelitev Unije za centralne nabavne 
organe, ki jih lahko uporabljajo javni 
organi naročniki, brez prekinitve uporabe 
manj institucionaliziranega in 
sistematičnega skupnega naročanja ali 
ustaljene prakse, ko javni organi naročniki 
najamejo izvajalce storitev, ki pripravijo in 
vodijo postopke javnega naročanja v imenu 
in za račun javnega organa naročnika. 
Treba bi bilo določiti tudi predpise o 
razdelitvi odgovornosti za upoštevanje 
obveznosti v skladu s to direktivo, tudi pri 
pravnih sredstvih, med centralni nabavni 
organ in javne organe naročnike, ki 
naročajo od centralnega nabavnega organa 
ali prek njega. Če je ta izključno 
odgovoren za vodenje postopkov javnega 
naročanja, bi moral biti tudi izključno in 
neposredno odgovoren za zakonitost 
postopkov. Če javni organ naročnik vodi 
nekatere dele postopka, na primer ponovno 
odpiranje konkurence na podlagi okvirnega 
sporazuma ali oddajo posameznih naročil 
na podlagi dinamičnega nabavnega 
sistema, bi moral biti odgovoren tudi za 
faze, ki jih vodi.

Or. en

Predlog spremembe 238
Heide Rühle
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Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji. 
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja.

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji. 
Temu bi morala po prehodnem obdobju 
slediti uvedba splošne obveznosti uporabe 
elektronskih komunikacijskih sredstev v 
vseh postopkih javnega naročanja.

Or. en

Obrazložitev

Prekratek rok.

Predlog spremembe 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
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centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji.
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja.

centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji.
Temu bi morala po štiriletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja.

Or. de

Predlog spremembe 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji.
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja.

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev bi 
bilo zato treba spodbujati.

Or. en

Predlog spremembe 241
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 25
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji. 
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja.

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji. 
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja. Zaradi ohranitve pravne 
varnosti se te določbe uporabljajo brez 
poseganja v obstoječa sredstva za objavo 
informacij na nacionalni ravni v zvezi z 
javnimi naročili, katerih vrednost je nižja 
od mejne vrednosti iz te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Splošna obveznost uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja ne sme posegati v veljavne nacionalne določbe o objavi informacij o javnih 
naročilih, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz te direktive.

Predlog spremembe 242
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 

(25) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 



PE492.857v01-00 64/206 AM\908710SL.doc

SL

ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji. 
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja.

ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji. 
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja. Zaradi ohranitve pravne 
varnosti se ta obveznost izvaja brez 
poseganja v obstoječa sredstva za objavo 
informacij na nacionalni ravni v zvezi z 
javnimi naročili, katerih vrednost je nižja 
od mejne vrednosti iz te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Države članice bi bilo treba 
spodbuditi k uporabi sistema bonov za 
storitve, ki je novo učinkovito orodje za 
ureditev javnih storitev. Sistem bonov za 
storitve je koristen za mala in srednja 
podjetja, ker je zelo preprosto sodelovati v 
njem. Poleg tega državljanom omogoča, 
da izbirajo med več izvajalci storitev. 
Koristen je tudi za organe, saj ga je v 
primerjavi s klasičnim sistemom javnih 
naročil precej lažje vzpostaviti.

Or. en

Predlog spremembe 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) V zvezi s skupnimi postopki za oddajo 
javnih naročil, ki jih vodijo javni organi 
naročniki iz različnih držav članic, se 
trenutno pojavljajo posebne pravne 
težave, zlasti zaradi pravne kolizije z 
nacionalnimi zakonodajami. Čeprav 
Direktiva 2004/18/ES implicitno dovoljuje 
skupni postopek čezmejnega javnega 
naročanja, več nacionalnih pravnih 
sistemov skupni postopek čezmejnega 
javnega naročanja v praksi izrecno ali 
implicitno prikazuje kot pravno negotov 
ali nemogoč. Javni organi naročniki iz 
različnih držav članic so morda 
zainteresirani za sodelovanje in skupno 
oddajo javnih naročil, da bi v celoti 
izkoristili možnosti notranjega trga v 
smislu ekonomije obsega ter delitve 
tveganja in koristi, tudi pri inovativnih 
projektih, ki vključujejo večji znesek 
tveganja, kot ga lahko razumno sprejme 
en sam javni organ naročnik. Zato bi bilo 
treba za olajšano sodelovanje med javnimi 
organi naročniki na enotnem trgu določiti 
nove predpise o skupnem postopku 
čezmejnega javnega naročanja, s katerimi 
se določi pravo, ki se uporablja. Poleg 
tega lahko javni organi naročniki iz 
različnih držav članic na podlagi 
nacionalnega prava ali prava Unije 
ustanovijo skupne pravne organe. Za 
takšno obliko skupnega javnega 
naročanja je treba določiti posebna 
pravila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 245
Heide Rühle
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Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo javni naročniki, morajo 
omogočati odprtost javnih naročil 
konkurenci. Zato je 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. Javni organi 
naročniki morajo pri sklicevanju na 
evropski standard ali, če tega ni, na 
nacionalni standard upoštevati ponudbe, ki 
temeljijo na drugih enakovrednih rešitvah. 
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.

(27) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo javni naročniki, morajo 
omogočati odprtost javnih naročil 
konkurenci. Zato je 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. Javni organi 
naročniki morajo pri sklicevanju na 
evropski standard ali, če tega ni, na 
nacionalni standard upoštevati ponudbe, ki 
temeljijo na drugih enakovrednih rešitvah. 
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. Da ne bi 
zapostavljali ponudnikov, ki so vložili čas 
in denar za pridobitev potrdil ali poročil o 
testih, se breme dokazovanja 
enakovrednosti z določeno oznako naloži 
ponudniku, ki jo dokazuje.

Or. en

Predlog spremembe 246
Wim van de Camp
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Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo javni naročniki, morajo 
omogočati odprtost javnih naročil 
konkurenci. Zato je 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. Javni organi 
naročniki morajo pri sklicevanju na 
evropski standard ali, če tega ni, na 
nacionalni standard upoštevati ponudbe, ki 
temeljijo na drugih enakovrednih rešitvah. 
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.

(27) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo javni naročniki, morajo 
omogočati odprtost javnih naročil 
konkurenci. Zato je treba omogočiti 
predložitev ponudb, ki odražajo različne 
tehnične rešitve, standarde in specifikacije 
na trgu, 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, ali ki 
neugodno obravnavajo gospodarske 
subjekte na podlagi poslovnega ali 
razvojnega modela, vključno glede 
standardov ali specifikacij, uporabljenih 
pri določeni rešitvi ali storitvi. Tehnične 
specifikacije, sestavljene v smislu zahtev 
po funkcionalnosti in uspešnosti, na 
splošno omogočajo izpolnitev navedenega 
cilja na najboljši mogoči način in 
spodbujajo inovacije. Javni organi 
naročniki morajo pri sklicevanju na 
evropski standard ali, če tega ni, na 
nacionalni standard ponudbe, ki temeljijo 
na enakovrednih rešitvah, obravnavati 
enako. 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.
Javni organi naročniki morajo biti 
sposobni obrazložiti vsak sklep o 
neenakovrednosti.

Or. en
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Obrazložitev

Ker je vlada med največjimi naročniki v vseh državah članicah, javno naročanje ustvarja 
precejšnje tržne priložnosti za gospodarske subjekte po vsej Evropi. Da bi čimbolj spodbujalo 
inovacije, nova delovna mesta in rast, pa mora potekati nediskriminatorno in tehnološko 
nevtralno.

Predlog spremembe 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo javni naročniki, morajo 
omogočati odprtost javnih naročil 
konkurenci. Zato je 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. Javni organi 
naročniki morajo pri sklicevanju na 
evropski standard ali, če tega ni, na 
nacionalni standard upoštevati ponudbe, ki 
temeljijo na drugih enakovrednih rešitvah. 
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.

(27) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo javni naročniki, morajo 
omogočati odprtost javnih naročil 
konkurenci. Zato je treba omogočiti 
predložitev ponudb, ki odražajo različne 
tehnične rešitve, standarde in specifikacije 
na trgu, da se zagotovi zadostna 
konkurenčnost. Glede na to bi morale
tehnične specifikacije preprečiti 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, ali ki 
neugodno obravnavajo gospodarske 
subjekte na podlagi poslovnega ali 
razvojnega modela ali na podlagi 
posebnih standardov ali specifikacij, 
uporabljenih pri določeni rešitvi ali 
storitvi. Tehnične specifikacije, sestavljene 
v smislu zahtev po funkcionalnosti in 
uspešnosti, se na splošno izognejo tem 
težavam in spodbujajo inovacije. Javni 
organi naročniki morajo pri sklicevanju na 
evropski standard ali, če tega ni, na 
nacionalni standard ponudbe, ki temeljijo 
na enakovrednih rešitvah, obravnavati 
enako. Za dokaz enakovrednosti se lahko 
od ponudnikov zahteva predložitev 
dokazila, ki ga potrdi tretja oseba. Dovolijo 
pa se lahko tudi druga ustrezna dokazila, 
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kot je tehnična dokumentacija proizvajalca, 
če zadevni gospodarski subjekt nima 
dostopa do ustreznih potrdil ali poročil o 
testih ali jih ne more dobiti v veljavnih
rokih. Javni organi naročniki morajo biti 
sposobni v vseh primerih utemeljiti, zakaj 
niso priznali enakovrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Javno naročanje ustvarja precejšnje tržne priložnosti za gospodarske subjekte po vsej Evropi. 
Da bi čimbolj spodbujalo inovacije, nova delovna mesta in rast mora potekati 
nediskriminatorno in tehnološko nevtralno.  Enaki konkurenčni pogoji, ki ne glede na razvoj, 
poslovni model ali izbiro standardov ali specifikacij vsem gospodarskim subjektom 
omogočajo enakovredno konkurenco, zagotavljajo, da v javnih razpisih lahko sodeluje čim 
širši izbor subjektov.

Predlog spremembe 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 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 in postopkom 
proizvodnje. 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, sindikati, distributerji in 
okoljske organizacije, ter da je oznaka 
dostopna in na voljo vsem zainteresiranim 
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stranem.

Or. en

Predlog spremembe 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 okoljskimi, socialnimi ali 
drugimi značilnostmi, bi bilo treba 
omogočiti sklicevanje na posebne socialne 
in okoljske 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, 
sindikati, distributerji in okoljske 
organizacije, ter da je oznaka dostopna in 
na voljo vsem zainteresiranim stranem.

Or. en

Predlog spremembe 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Pri vseh javnih naročilih morajo 
javni organi naročniki zagotoviti, da 
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izdelki, storitve in gradnje iz pogodbe 
izpolnjujejo zahteve zakonodaje o varstvu 
podatkov. Da se zagotovi in prikaže 
varstvo pravic in svoboščin zadevnih 
posameznikov glede obdelave osebnih 
podatkov, bi morali ponudniki pri zasnovi 
obdelave osebnih podatkov sprejeti 
mednarodne politike in izvajati ustrezne 
tehnične in organizacijske ukrepe 
(vgrajeno varstvo podatkov).

Or. en

Predlog spremembe 251
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi spodbujali sodelovanje malih in
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnega 
naročanja, je treba javne organe naročnike 
spodbujati, naj naročila razdelijo v sklope, 
in jih obvezati, da navedejo razloge za 
svojo razdelitev. Če so naročila razdeljena 
na sklope, lahko javni organi naročniki na 
primer za ohranitev konkurence ali 
zagotavljanje varnosti oskrbe omejijo 
število sklopov, za katere gospodarski 
subjekt lahko odda ponudbo, omejijo lahko 
tudi število sklopov, ki se lahko oddajo 
kateremu koli ponudniku.

(30) Da bi spodbujali sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnega 
naročanja, je treba javne organe naročnike 
spodbujati, naj naročila razdelijo v sklope. 
Če so naročila razdeljena na sklope, lahko 
javni organi naročniki na primer za 
ohranitev konkurence ali zagotavljanje 
varnosti oskrbe omejijo število sklopov, za 
katere gospodarski subjekt lahko odda 
ponudbo, omejijo lahko tudi število 
sklopov, ki se lahko oddajo kateremu koli 
ponudniku.

Or. en

Obrazložitev

Navajanje razlogov bi pomenilo več pravne nejasnosti.

Predlog spremembe 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi spodbujali sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnega 
naročanja, je treba javne organe naročnike 
spodbujati, naj naročila razdelijo v sklope, 
in jih obvezati, da navedejo razloge za 
svojo razdelitev. Če so naročila razdeljena 
na sklope, lahko javni organi naročniki 
na primer za ohranitev konkurence ali 
zagotavljanje varnosti oskrbe omejijo 
število sklopov, za katere gospodarski 
subjekt lahko odda ponudbo, omejijo 
lahko tudi število sklopov, ki se lahko 
oddajo kateremu koli ponudniku.

(30) Javno naročanje bi bilo treba 
prilagoditi potrebam malih in srednjih 
podjetij. Javni organi naročniki bi morali 
kot vodilo pri izvajanju javnega naročanja 
za spodbujanje sodelovanja malih in 
srednjih podjetij uporabljati kodeks 
najboljše prakse. Da bi spodbujali 
sodelovanje malih in srednjih podjetij 
(MSP) na trgu javnega naročanja, bi morali 
javni organi naročniki obravnavati zlasti 
razdelitev naročil v sklope, ki so lahko 
homogeni ali heterogeni, in zagotoviti 
preglednost pri dostopu do informacij o 
razlogih za odločitev o razdelitvi ali o 
nerazdelitvi. Države članice bi morale 
uvesti ukrepe za spodbujanje dostopa 
malih in srednjih podjetij do javnih 
naročil, zlasti z boljšimi informacijami in 
navodili o sodelovanju na razpisih in o 
novih možnostih, ki jih ponuja 
posodobljeni zakonodajni okvir EU, ter za 
spodbujanje izmenjav najboljše prakse in 
organiziranja usposabljanja in prireditev, 
na katerih bi bili prisotni tako javni 
naročniki kot mala in srednja podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je zares treba spodbujati dostop malih in srednjih podjetij do javnih naročil, bi bila 
obveza, da morajo javni organi naročniki deliti naročila v sklope, napačen pristop. Poleg 
tega bi bilo to, da bi jim omogočili omejevanje sklopov, ki jih lahko pridobi posamezni 
izvajalec, najverjetneje v nasprotju z nagrajevanjem inovativnih ali drugače konkurenčnih 
malih in srednjih podjetij, obstajala pa bi tudi nevarnost, da bi diskriminirali „neposvečene“. 
Pri tem so bolj zaželeni „mehki“ ukrepi.

Predlog spremembe 253
Anna Maria Corazza Bildt
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Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi spodbujali sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnega 
naročanja, je treba javne organe naročnike 
spodbujati, naj naročila razdelijo v sklope, 
in jih obvezati, da navedejo razloge za 
svojo razdelitev. Če so naročila razdeljena 
na sklope, lahko javni organi naročniki na 
primer za ohranitev konkurence ali 
zagotavljanje varnosti oskrbe omejijo 
število sklopov, za katere gospodarski 
subjekt lahko odda ponudbo, omejijo lahko 
tudi število sklopov, ki se lahko oddajo 
kateremu koli ponudniku.

(30) Da bi spodbujali sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnega 
naročanja, predvsem za proizvode, pri 
katerih je kakovost potrebna za socialne 
namene, na primer hrano za nepokretne 
bolnike v bolnišnicah, šolah, pri oskrbi 
otrok in starejših, je treba javne organe 
naročnike spodbujati, naj naročila razdelijo 
v sklope, in jih obvezati, da navedejo 
razloge za svojo razdelitev. Če so naročila 
razdeljena na sklope, lahko javni organi 
naročniki na primer za ohranitev 
konkurence ali zagotavljanje varnosti 
oskrbe omejijo število sklopov, za katere 
gospodarski subjekt lahko odda ponudbo, 
omejijo lahko tudi število sklopov, ki se 
lahko oddajo kateremu koli ponudniku.

Or. en

Predlog spremembe 254
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Številni gospodarski subjekti, tudi 
MSP, ugotavljajo, da so velika ovira za 
njihovo udeležbo v postopkih javnega 
naročanja upravne obremenitve, ker je 
treba predložiti veliko potrdil ali drugih 
dokumentov v zvezi z merili za izključitev
in izbor. Rezultat omejitve takih zahtev, na 
primer s samostojno izjavo, je lahko 
precejšnja poenostavitev, ki koristi javnim 
organom naročnikom in gospodarskim 
subjektom. Vendar bi moral izbrani 
ponudnik predložiti ustrezno dokazilo, 
javni organi naročniki pa ne bi smeli 
skleniti pogodb s ponudniki, ki te zahteve 

(32) Številni gospodarski subjekti, tudi 
MSP, ugotavljajo, da so velika ovira za 
njihovo udeležbo v postopkih javnega 
naročanja upravne obremenitve, ker je 
treba predložiti veliko potrdil ali drugih 
dokumentov v zvezi z merili za izločitev in 
izbor. Rezultat omejitve takih zahtev, na 
primer s samostojno izjavo, kot je izjava, ki 
dokazuje spoštovanje pravil in standardov 
na področjih dobrega počutja živali, 
zdravja, javne varnosti, socialne zaščite in 
dela, je lahko precejšnja poenostavitev, ki 
koristi javnim organom naročnikom in 
gospodarskim subjektom. Vendar bi moral 
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ne morejo izpolniti. Dodatno poenostavitev 
je mogoče doseči s standardiziranimi 
dokumenti, kot je evropski potni list za 
javna naročila, ki bi ga morali priznati vsi 
javni organi naročniki, med gospodarskimi 
subjekti, kar velja zlasti za MSP, pa bi bilo 
treba spodbujati njegovo uporabo, saj jim 
lahko pomembno zmanjša upravno 
obremenitev.

izbrani ponudnik predložiti ustrezno 
dokazilo, javni organi naročniki pa ne bi 
smeli skleniti pogodb s ponudniki, ki te 
zahteve ne morejo izpolniti. Dodatno 
poenostavitev je mogoče doseči s 
standardiziranimi dokumenti, kot je 
evropski potni list za javna naročila, ki bi 
ga morali priznati vsi javni organi 
naročniki, med gospodarskimi subjekti, kar 
velja zlasti za MSP, pa bi bilo treba 
spodbujati njegovo uporabo, saj jim lahko 
pomembno zmanjša upravno obremenitev.

Or. en

Predlog spremembe 255
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Mala in srednja podjetja imajo 
veliko vlogo pri ustvarjanju delovnih 
mest. Nova trajnostna delovna mesta so 
zmogla odpirati tudi med gospodarsko 
krizo. Ker javni organi potrošijo približno 
18 % BDP za javna naročila, ta 
zakonodajna ureditev pomembno vpliva 
na zmožnost teh podjetij, da bodo lahko še 
naprej ustvarjala nova delovna mesta. 
Zato bi bilo treba poskrbeti, da bodo javna 
naročila čim bolj dostopna malim in 
srednjim podjetjem nad in pod mejnimi 
vrednostmi iz te direktive. Države članice 
in javne organe naročnike bi bilo treba 
močno spodbujati k oblikovanju posebnih 
orodij, ki bodo okrepila sodelovanje MSP 
na trgu javnih naročil, in predvsem k 
oblikovanju strategij javnega naročanja, 
ki jim bodo prijazne. Komisija je objavila 
delovni dokument z naslovom „Evropski 
kodeks najboljših praks, ki lajšajo dostop 
malih in srednjih podjetij do oddaje 
javnih naročil“ (SEC (2008)COM 2193), 
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katerega namen je pomagati državam 
članicam pri oblikovanju nacionalnih 
strategij, programov in akcijskih načrtov 
za izboljšanje udeležbe MSP na teh trgih. 
Učinkovita politika na področju javnih 
naročil mora biti skladna. Nacionalni, 
regionalni in lokalni organi morajo 
dosledno upoštevati pravila iz te direktive, 
po drugi strani pa bo izvajanje splošnih 
politik za povečanje dostopa MSP do trgov 
javnih naročil še naprej izredno 
pomembno zlasti zaradi ustvarjanja 
delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 256
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

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 izločitvijo na ravni 
Unije. Poleg tega bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti, da 
izločijo kandidate ali ponudnike zaradi 
kršitev okoljskih, delovnih ali družbenih 
obveznosti, vključno s predpisi o delovnih 
pogojih, kolektivnih pogodbah in
dostopnosti za invalidne osebe, ali hujših 
kršitev poklicnih pravil, kot so kršitve 
pravil konkurence ali pravic intelektualne 
lastnine.

Or. en
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Obrazložitev

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion.Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Predlog spremembe 257
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

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 izločitvijo na ravni 
Unije. Poleg tega bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti, da 
izločijo kandidate ali ponudnike zaradi 
kršitev okoljskih ali družbenih 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.

Or. en

Predlog spremembe 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Predlog direktive
Uvodna izjava 34

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 izločitvijo na ravni 
Unije. Poleg tega bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti, da 
izločijo kandidate ali ponudnike zaradi 
kršitev okoljskih, delovnih ali družbenih 
obveznosti, vključno s predpisi o delovnih 
pogojih in dostopnosti za invalidne osebe, 
ali hujših kršitev poklicnih pravil, kot so 
kršitve pravil konkurence ali pravic 
intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Dopustiti pa bi bilo treba možnost, da 
gospodarski subjekti sprejmejo ukrepe za 
uskladitev za odpravo posledic kaznivih 
dejanj ali prekrškov ter učinkovito 
preprečevanje nadaljnjih primerov 
neustreznega ravnanja. Te ukrepe lahko 
sestavljajo zlasti ukrepi v zvezi z osebjem 
in organizacijo, kot je prekinitev vseh 
stikov z osebami ali organizacijami, 
vpletenimi v kršitve, ustrezni ukrepi za 
reorganizacijo osebja, izvajanje sistemov 
poročanja in nadzora, oblikovanje strukture 
notranje revizije za spremljanje skladnosti 

(35) Dopustiti pa bi bilo treba možnost, da 
gospodarski subjekti sprejmejo ukrepe za 
uskladitev za odpravo posledic kaznivih 
dejanj ali prekrškov ter učinkovito 
preprečevanje nadaljnjih primerov 
neustreznega ravnanja. Te ukrepe lahko 
sestavljajo zlasti ukrepi v zvezi z osebjem 
in organizacijo, kot je prekinitev vseh 
stikov z osebami ali organizacijami, 
vpletenimi v kršitve, ustrezni ukrepi za 
reorganizacijo osebja, izvajanje sistemov 
poročanja in nadzora, oblikovanje strukture 
notranje revizije za spremljanje skladnosti 
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in sprejetje predpisov o notranji 
odgovornosti in odškodninah. Če taki 
ukrepi zagotovijo dovolj jamstev, zadevni 
gospodarski subjekt ne bi smel biti več 
izključen zaradi teh razlogov. 
Gospodarskim subjektom bi bilo treba 
omogočiti, da zaprosijo javne organe 
naročnike, naj preučijo ukrepe za 
uskladitev, katerih cilj je, da se jim dovoli 
udeležba v postopku oddaje javnega 
naročila.

in sprejetje predpisov o notranji 
odgovornosti in odškodninah. Če taki 
ukrepi zagotovijo dovolj jamstev, zadevni 
gospodarski subjekt ne bi smel biti več 
izločen zaradi teh razlogov. Gospodarskim 
subjektom bi bilo treba omogočiti, da 
zaprosijo javne organe naročnike, naj 
preučijo ukrepe za uskladitev, katerih cilj 
je, da se jim dovoli udeležba v postopku 
oddaje javnega naročila. Najdaljše obdobje 
za izločitev gospodarskega subjekta bi 
moralo 10 let.

Or. en

Predlog spremembe 260
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Javni organi naročniki lahko zahtevajo 
uporabo ukrepov ali sistemov za okoljsko 
ravnanje med izvajanjem javnega naročila. 
S sistemi za okoljsko ravnanje se lahko, ne 
glede na to, ali so registrirani na podlagi 
instrumentov Unije, kot je Uredba (ES) 
št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne z dne 25. novembra 2009 o 
prostovoljnem sodelovanju organizacij v 
Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS)19, ali ne, pokaže, da je 
gospodarski subjekt tehnično sposoben za 
izvedbo naročila. Če zadevni gospodarski 
subjekt nima dostopa do takih registriranih 
programov okoljskega ravnanja ali nima 
možnosti za njihovo pridobitev v 
ustreznem času, bi bilo treba namesto takih 
programov okoljskega ravnanja kot obliko 
dokaza sprejeti opis ukrepov, ki jih izvaja 
gospodarski subjekt za zagotovitev enake 
ravni varstva okolja.

(36) Javni organi naročniki lahko zahtevajo 
uporabo ukrepov ali sistemov za okoljsko 
ravnanje med izvajanjem javnega naročila. 
S sistemi za okoljsko ravnanje se lahko, ne 
glede na to, ali so registrirani na podlagi 
instrumentov Unije, kot je Uredba (ES) 
št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne z dne 25. novembra 2009 o 
prostovoljnem sodelovanju organizacij v 
Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS)19, ali ne, pokaže, da je 
gospodarski subjekt tehnično sposoben za 
izvedbo naročila. Če zadevni gospodarski 
subjekt nima dostopa do takih registriranih 
programov okoljskega ravnanja ali nima 
možnosti za njihovo pridobitev v 
ustreznem času, bi bilo treba namesto takih 
programov okoljskega ravnanja kot obliko 
dokaza sprejeti opis ukrepov, ki jih izvaja 
gospodarski subjekt za zagotovitev enake 
ravni varstva okolja in dobrega počutja 
živali.
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Or. en

Predlog spremembe 261
Heide Rühle

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 
pogoji za izvedbo naročila.

(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, 
obenem pa omogočiti, da bodo lahko javni 
organi naročniki zahtevali
visokokakovostne gradnje, blago in 
storitve, ki so optimalno prilagojeni 
njihovim potrebam, na primer če izbrana 
merila za oddajo vključujejo dejavnike, 
povezane s proizvodnim postopkom.

Or. en

Obrazložitev

Najpomembnejše pri postopku izbire bi moralo biti, da se izbere ponudba z najboljšim 
razmerjem med ceno in kakovostjo oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba. Druga merila, 
kot je najnižja cena, niso potrebna, saj je v ekonomsko najugodnejši ponudbi merilo cene že 
zajeto.

Predlog spremembe 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 37
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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 
pogoji za izvedbo naročila.

(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 izbrati
„ekonomsko najugodnejšo“ ponudbo. V 
ustrezno utemeljenih izjemnih primerih,
zlasti pri visoko standardiziranih 
proizvodih, bi morali imeti javni naročniki 
možnost, da kot edino merilo uporabijo 
najnižjo ceno ali najnižje stroške, ob 
upoštevanju, da lahko prosto določijo 
ustrezne standarde kakovosti s tehničnimi 
specifikacijami ali pogoji za izvedbo 
naročila.

Or. de

Obrazložitev

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe se je v praksi obneslo kot nadpomenka, ki lahko 
zajema vsa kakovostna, ekološka in socialna merila ter ceno in stroške.

Predlog spremembe 263
Marc Tarabella

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 

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

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“, ob upoštevanju, da lahko v 
drugem primeru prosto določijo ustrezne 
standarde kakovosti s tehničnimi 
specifikacijami ali pogoji za izvedbo 
naročila.

Or. fr

Predlog spremembe 264
Jürgen Creutzmann

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. Zato bi bilo treba 
javnim organom naročnikom omogočiti, da 
kot merilo za oddajo sprejmejo 
„ekonomsko najugodnejšo ponudbo“ ali 
„najnižjo ceno“ pri standardiziranem 
blagu.
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pogoji za izvedbo naročila.

Or. en

Predlog spremembe 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Anna 
Maria Corazza Bildt

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) Če javni organi naročniki oddajo
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.

Or. fr

Predlog spremembe 266
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 38



AM\908710SL.doc 83/206 PE492.857v01-00

SL

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 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 
bi morala izbrana merila za oddajo 
javnemu organu naročniku zagotoviti 
možnost učinkovite in poštene konkurence, 
spremljati pa jih morajo zahteve, ki 
omogočajo učinkovito preverjanje 
informacij, ki jih predložijo ponudniki.

Or. en

Predlog spremembe 267
Catherine Stihler

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 

(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 
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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.

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. Če to utemeljujejo razlogi 
javne politike za spodbujanje trajnostne 
gospodarske rasti, smejo javni organi 
naročniki zajeti merila družbeno-
gospodarskega vpliva, da bi ugotovili, 
katere ponudbe pri posamezni zahtevi 
prinašajo najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno. Do takih primerov 
pride, kadar je treba razviti in obdržati 
usposobljeno delovno silo, spodbujati
zmogljivosti podjetij, s čimer se zagotovi 
izpolnjevanje prihodnjih zahtev javnih 
organov naročnikov, ali prepreči škodljiv 
vpliv na delovno silo ali zmogljivosti 
podjetja zaradi odločitve o oddaji 
naročila. 

Or. en

Predlog spremembe 268
Ian Hudghton

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 

(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 



AM\908710SL.doc 85/206 PE492.857v01-00

SL

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.

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. Če to utemeljujejo razlogi 
javne politike za spodbujanje trajnostne 
gospodarske rasti, smejo javni organi 
naročniki zajeti merila družbeno-
gospodarskega vpliva, da bi ugotovili, 
katere ponudbe pri posamezni zahtevi 
prinašajo najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno. Do takih primerov 
pride, kadar je treba razviti in obdržati 
usposobljeno delovno silo, spodbujati 
zmogljivosti podjetij, s čimer se zagotovi 
izpolnjevanje prihodnjih zahtev javnih 
organov naročnikov, ali prepreči škodljiv 
vpliv na delovno silo ali zmogljivosti 
podjetja zaradi odločitve o oddaji 
naročila.

Or. en

Predlog spremembe 269
Anna Hedh

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, 

(38) Javni organi naročniki morajo določiti 
merila za oddajo, na podlagi katerih bodo 
preučili ponudbe in določili, katera 
zagotavlja najboljše razmerje med ceno in 
kakovostjo, vključno z okoljsko in 
družbeno odgovornostjo. Določitev teh 
meril je odvisna od predmeta naročila ali 
od predmeta proizvodnje, ker morajo 
merila omogočati oceno kakovosti izvedbe, 
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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.

ponujene v posamezni ponudbi, glede na
predmete naročila in proizvodnje, kakor
sta opredeljena 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 in 
poštene konkurence, spremljati pa jih 
morajo zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

Or. en

Predlog spremembe 270
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Predvsem pri javnih naročilih za 
hrano za nepokretne bolnike v 
bolnišnicah, šolah ter pri oskrbi otrok in 
starejših, je treba zagotoviti, da bodo imeli 
pasivni potrošniki popoln dostop do 
kakovostnih in hranljivih izdelkov, ki 
bodo ponujali najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno.

Or. en

Predlog spremembe 271
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38b) Ob tem lahko javni organi 
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naročniki lahko presežejo zakonodajo EU, 
upoštevaje strožje okoljske preudarke in 
proizvodno metodologijo, vključno z 
oblikovanjem meril za oddajo, in ob 
popolnem spoštovanju zakonodaje EU.

Or. en

Predlog spremembe 272
Sirpa Pietikäinen

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 
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 prevoz20) 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 opreme21). 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 

(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 
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 prevoz20) 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 opreme21). Poleg 
tega je opredelitev skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu in 
stroškov socialno trajnostnih proizvodnih 
procesov, vključno z ravnjo dobrega 
počutja živali, 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 
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izračunu stroškov v življenjskem ciklu, da 
bi okrepili uporabo javnega naročanja pri 
spodbujanju trajnostne rasti.

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.

Or. en

Predlog spremembe 273
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Javne organe naročnike bi bilo treba spodbujati, da upoštevajo stroške v življenjskem ciklu. 
Kljub temu pa so z razvojem metode za izračun še vedno težave. Obvezna uporaba metode EU 
bi bila preveč velikopotezna. Poleg tega evropska zakonodaja o javnem naročanju določa 
minimalne zahteve, javni organi naročniki pa lahko postavijo strožje zahteve, pod pogojem, 
da spoštujejo načela Pogodbe in posebne zahteve za oddajo naročila.

Predlog spremembe 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 275
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 276
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 277
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Te ukrepe, sprejete za posamezne 
sektorje, je treba dopolniti s prilagoditvijo 
direktiv o javnih naročilih, ki javne organe 
naročnike pooblaščajo za uresničevanje 

(40) Te ukrepe, sprejete za posamezne 
sektorje, je treba dopolniti s prilagoditvijo 
direktiv o javnih naročilih, ki javne organe 
naročnike pooblaščajo za uresničevanje 



PE492.857v01-00 92/206 AM\908710SL.doc

SL

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

ciljev strategije Evropa 2020 v njihovih 
strategijah javnega naročanja. Zato je treba 
pojasniti, da bi javni organi naročniki na 
podlagi pristopa izračuna stroškov v 
življenjskem ciklu morali določiti 
ekonomsko najugodnejšo, če je 
uporabljena metodologija določena na 
objektiven in nediskriminatoren način ter 
dostopna vsem zainteresiranim stranem. 
Pojem vrednotenja stroškov v življenjskem 
ciklu vključuje vse stroške v življenjskem 
ciklu gradenj, blaga ali storitev (kot so 
stroški razvoja, proizvodnje, uporabe, 
vzdrževanja in odstranitve na koncu 
življenjskega cikla).

Or. en

(Glej predloge spremembe k členu 66)

Obrazložitev

Upoštevanje stroškov življenjskega cikla bi moralo biti ena od možnosti za določanje 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, ne pa njegova alternativa. Alternativa ekonomsko 
najugodnejši ponudbi bi morala biti najnižja cena, vendar samo pri standardiziranih 
proizvodih. 

Predlog spremembe 278
Barbara Weiler

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41 a) Glede na nedavno sodno prakso 
Evropskega sodišča lahko javni organi 
naročniki izberejo merilo za oddajo, v 
katerem je navedeno, da zadevni proizvod 
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izvira iz pravične trgovine, vsebuje pa tudi 
zahtevo, da se proizvajalcem plačata 
minimalna cena in cenovna premija.

Or. en

Predlog spremembe 279
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41 a) Glede na nedavno sodno prakso 
Evropskega sodišča lahko javni organi 
naročniki izberejo merilo za oddajo, v 
katerem je navedeno, da zadevni proizvod 
izvira iz pravične trgovine, vsebuje pa tudi 
zahtevo, da se proizvajalcem plačata 
minimalna cena in cenovna premija.

Or. en

Obrazložitev

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10 European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof. [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Predlog spremembe 280
Heide Rühle

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 

(41) Javnim organom naročnikom bi bilo 
treba še omogočiti, da se v tehničnih 
specifikacijah, merilih za oddajo in v 



PE492.857v01-00 94/206 AM\908710SL.doc

SL

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 storitev22 in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija. 
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

klavzulah za izvedbo naročil 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 
lahko javni naročniki v merilo za oddajo 
naročila vključijo značilnosti v zvezi z 
delovnimi pogoji oseb, ki neposredno 
sodelujejo v zadevnem postopku 
proizvodnje ali zagotavljanja. Navedene 
značilnosti lahko med drugim zadevajo 
zdravstveno varstvo osebja, vključenega v 
proizvodni postopek, ali spodbujanje 
družbenega vključevanja prikrajšanih oseb 
ali ogroženih oseb med osebami, ki so 
dodeljene za izvedbo naročila, vključno z 
dostopnostjo za invalide. Vsa merila za 
oddajo, ki vključujejo navedene 
značilnosti, bi vsekakor morala biti 
povezana s predmetom naročila. 
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 storitev22 in to na način, ki ni 
neposredno ali posredno diskriminacijski 
do gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic ali tretjih držav, ki so pogodbenice 
Sporazuma ali sporazumov o prosti 
trgovini, katerih podpisnica je Unija. Za 
naročila storitev in naročila, ki vključujejo 
projektiranje gradenj, bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti tudi, da 
uporabijo kot merilo za oddajo 
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe. Javni 
organi naročniki lahko v tehnične 
specifikacije vključijo socialne vidike 
(med drugim temeljne konvencije 
Mednarodne organizacije dela), kadar je 
to pomembno in povezano s predmetom 
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naročila.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije nezadostno ureja socialne vidike. Uporaba teh bi morala biti dovoljena v 
vseh fazah postopka javnega naročanja, če so nedvoumno povezani s predmetom naročila.

Predlog spremembe 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 

(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, na 
primer določbe za zaščito zdravja osebja, 
ki sodeluje v proizvodnem postopku, ali 
spodbujanje socialnega vključevanja 
prikrajšanih oseb ali pripadnikov 
ranljivih skupin prebivalstva v izvajanje 
naročila, tudi določbe o dostopnosti za 
invalide. 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 
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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 storitev22 in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija. 
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

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 storitev22 in to na način, ki ni 
neposredno ali posredno diskriminacijski 
do gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic ali tretjih držav, ki so pogodbenice 
Sporazuma ali sporazumov o prosti 
trgovini, katerih podpisnica je Unija. Za 
naročila storitev in naročila, ki vključujejo 
projektiranje gradenj, bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti tudi, da 
uporabijo kot merilo za oddajo 
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

Or. es

Predlog spremembe 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

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

Javni naročniki lahko tehnične 
specifikacije ali merila za oddajo naročila
uporabijo tudi za to, da čim bolj omejijo 
škodljive družbene ali okoljske učinke 
oziroma čim bolj povečajo pozitivne 
družbene ali okoljske učinke. Javni 
organi naročniki bi morali imeti možnost, 
da bi kot del meril za oddajo razmislili o 
uporabi pristopa zajetega življenjskega 
cikla, s katerim bi čim bolj zmanjšali 
stroške in povečali učinkovitost glede 
virov, in sicer v okviru opravljanja
gradenj, storitev ali dobave blaga, in to na 
način, ki ne bi bil neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma Svetovne 
trgovinske organizacije o vladnih 
naročilih, ali gospodarskih subjektov iz 
drugih tretjih držav, s katerimi ima Unija 
podpisane sporazum o prosti trgovini. 
Javnim organom naročnikom bi bilo treba 
omogočiti tudi, da kot tehnične 
specifikacije in merilo za oddajo uporabijo
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost in 
socialno trajnost izvedbe naročila in 
posledično na določitev ponudbe, ki 
zagotavlja najboljše razmerje med stroški 
in koristmi. Javni organi naročniki bi 
morali gornje pomisleke vključiti v merilo 
za oddajo naročila ekonomsko
najugodnejšemu ponudniku.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe k členu 2(1)(22) je uveden pojem življenjskega cikla, zajetega v 
gradnjah, blagu ali storitvah zaradi izbire v neuporabniških fazah življenjskega cikla, če se ne 
izgubi povezava s predmetom naročila in če to velja vse od trenutka nakupa. Te preudarke naj 
bi zajeli v opredelitev ekonomsko najugodnejše ponudbe. Spremenjena uvodna izjava omenja 
to določbo.
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Predlog spremembe 283
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 storitev22 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. 

(41) 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 storitev22 in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija. 
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.
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Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

Or. en

Predlog spremembe 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(41) Javnim organom naročnikom bi bilo 
treba še omogočiti, da se v tehničnih 
specifikacijah in merilih za oddajo 
sklicujejo na značilnosti življenjskega 
cikla, kot so točno določen proizvodni 
postopek, vključno z, na primer, 
socialnimi in okoljskimi vidiki, točno 
določen način izvajanja storitev, 
funkcionalne zahteve ali zahteve glede 
učinkovitosti za čim večje zmanjšanje ali 
povečanje okoljskih ali socialnih učinkov 
ali točno določen postopek za katero koli 
drugo fazo življenjskega cikla izdelka ali 
storitve, pod pogojem, da so povezani s 
predmetom javnega naročila. Pravilo, da 
mora obstajati povezava s predmetom 
naročila, bi bilo treba razlagati v širokem 
smislu. V skladu s tem se lahko za boljšo 
vključitev socialnih dejavnikov v javno 
naročanje javnim naročnikom tudi 
omogoči, da v tehnične specifikacije in 
merila za oddajo naročila vključijo 
značilnosti v zvezi z delovnimi pogoji 
oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 
postopku proizvodnje ali zagotavljanja.
Navedene značilnosti lahko, na primer,
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omejena na značilnosti, ki imajo 
neposredne posledice za člane osebja v 
njihovem delovnem okolju. Uporabljati bi 
se morala v skladu z Direktivo 96/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija.
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

zadevajo zdravstveno varstvo osebja, 
vključenega v proizvodni postopek,
ravnovesje med spoloma (na primer enako 
plačilo, usklajenost poklicnega in 
zasebnega življenja), dostop do poklicnega 
usposabljanja na delovnem mestu, 
vključevanje uporabnikov in posvetovanje 
z njimi, cenovno dostopnost, človekove 
pravice, etično trgovino ali spodbujanje 
socialnega vključevanja prikrajšanih oseb 
ali oseb iz ranljivih skupin (kot so 
dolgotrajno brezposelni, Romi, migranti 
ter mlajši in starejši delavci) med osebami, 
dodeljenimi za izvedbo naročila, vključno 
z dostopnostjo za invalide. Vsa merila za 
oddajo, ki vključujejo navedene 
značilnosti, bi vsekakor morala ostati 
omejena na značilnosti, ki imajo 
neposredne posledice 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 neposredno ali posredno ne 
diskriminira  gospodarskih subjektov iz 
drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija.
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot tehnične 
specifikacije ali merila za oddajo
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost in 
trajnostnost izvedbe naročila in posledično 
na ekonomsko vrednost ponudbe. Javni 
organi naročniki lahko v tehnične 
specifikacije ali merila za dodelitev 
vključijo tudi upoštevanje socialnih 
vidikov v zvezi z zunanjimi socialnimi 
stroški, neposredno povezanimi z 
življenjskim ciklom, kot so na primer 
vplivi proizvodnje na bližnje okolje in 
skupnosti. Javni organi naročniki bi 
morali v tehničnih specifikacijah 
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opredeliti obveznosti v zvezi s socialnimi 
in zaposlitvenimi pogoji, zdravjem in 
varnostjo na delovnem mestu ter socialno 
varnostjo in delovnimi pogoji, kot jih 
določajo zakonodaja EU in nacionalni 
zakoni, predpisi ali upravne določbe, 
arbitražne odločbe, kolektivne pogodbe ter 
določbe mednarodnega delovnega prava, 
naštete v Prilogi XI, ki veljajo za gradnje, 
storitve ali blago; te obveznosti veljajo 
tudi v čezmejnih primerih, v katerih 
delavci iz ene države članice izvajajo 
storitve v drugi državi članici.

Or. de

Predlog spremembe 285
Sirpa Pietikäinen

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, 

(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, pa tudi na izboljšane 
ravni dobrega počutja živali, 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 oseb, ki neposredno sodelujejo 
v zadevnem postopku proizvodnje ali 
zagotavljanja, in značilnosti njihovih 
delovnih pogojev. Navedene značilnosti 
lahko zadevajo le zdravstveno varstvo 
osebja, vključenega v proizvodni postopek, 
ali spodbujanje družbenega vključevanja 
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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 storitev22 in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija. 
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

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 storitev22 in to na način, ki ni 
neposredno ali posredno diskriminacijski 
do gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic ali tretjih držav, ki so pogodbenice 
Sporazuma ali sporazumov o prosti 
trgovini, katerih podpisnica je Unija. Za 
naročila storitev in naročila, ki vključujejo 
projektiranje gradenj, bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti tudi, da 
uporabijo kot merilo za oddajo 
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

Or. en

Predlog spremembe 286
Catherine Stihler

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 

(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 
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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 storitev22 in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija.
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

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 in 
zaposlitvenimi 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 storitev22 in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija.
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

Or. en

Predlog spremembe 287
Anna Hedh
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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 storitev22 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 

(41) Javnim organom naročnikom bi bilo 
treba še omogočiti, da se v tehničnih 
specifikacijah in merilih za dodelitev
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 ali proizvodnjo 
predmeta 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. Javni organi naročniki lahko 
zahtevajo, da se predložijo 
potrdila/oznake, ki jih pripravijo 
neodvisni organi in dokazujejo, da 
gospodarski subjekt spoštuje pravila in 
standarde 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.
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oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično 
na ekonomsko vrednost ponudbe.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na direktivo o napotitvi delavcev ni potrebno. Če bi ga vključili, bi morali dodati 
tudi direktivo 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o 
začasnem delu.

Predlog spremembe 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 

(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. Te 
značilnosti lahko zadevajo delovne pogoje 
v dobavni verigi, kakor zahtevajo 
nacionalni zakoni in drugi predpisi s 
področja delovnega prava tam, kjer 
potekajo proizvodni procesi, pa tudi z 
mednarodnimi konvencijami, naštetimi v 
Prilogi XI, kar je ugodneje za delavce. 



PE492.857v01-00 106/206 AM\908710SL.doc

SL

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 storitev22 in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija. 
Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

Zajemajo tudi določbe osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela 
(o pravici do združevanja in kolektivnih 
pogajanj, prisilnem in obveznem delu, 
diskriminaciji pri zaposlovanju in delu ter 
delu otrok), zdravje in varnost pri delu, 
delovni čas, plače in dajatve za socialno 
zavarovanje. Navedene značilnosti lahko 
zadevajo tudi 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 osebje. 
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 storitev22 in to na način, ki ni 
neposredno ali posredno diskriminacijski 
do gospodarskih subjektov iz drugih držav 
članic ali tretjih držav, ki so pogodbenice 
Sporazuma ali sporazumov o prosti 
trgovini, katerih podpisnica je Unija. Za 
naročila storitev in naročila, ki vključujejo 
projektiranje gradenj, bi bilo treba javnim 
organom naročnikom omogočiti tudi, da 
uporabijo kot merilo za oddajo 
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

Or. en

Obrazložitev

Koristno bi bilo med tehnične specifikacije in merila za oddajo uvesti delovne pogoje – ne 
samo pogoje, povezane z varovanjem zdravja, marveč tudi druge, ki so bistvena sestavina 
koncepta dostojnega dela, kakor ga opredeljuje Mednarodna organizacija dela.
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Predlog spremembe 289
Ivo Belet

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 storitev22 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 

(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 storitev22 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 
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treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

treba javnim organom naročnikom 
omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 
oddajo organizacijo, usposobljenost in 
izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 
zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 
kakovost izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe. Glede na 
nedavno sodno prakso Evropskega 
sodišča lahko javni organi naročniki 
izberejo merilo za oddajo, v katerem je 
navedeno, da zadevni proizvod izvira iz 
pravične trgovine, vsebuje pa tudi zahtevo, 
da se proizvajalcem plačata minimalna 
cena in cenovna premija.

Or. en

Predlog spremembe 290
Jürgen Creutzmann

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 

(41) Javnim organom naročnikom bi bilo 
treba še omogočiti, da se v tehničnih 
specifikacijah 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 ter sorazmerni z njegovo 
vrednostjo in cilji.
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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 storitev22 in to 
na način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih 
subjektov iz drugih držav članic ali tretjih 
držav, ki so pogodbenice Sporazuma ali 
sporazumov o prosti trgovini, katerih 
podpisnica je Unija. Za naročila storitev 
in naročila, ki vključujejo projektiranje 
gradenj, bi bilo treba javnim organom 
naročnikom omogočiti tudi, da uporabijo 
kot merilo za oddajo organizacijo, 
usposobljenost in izkušnje osebja, 
dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

Or. en

(Glej člena 40 in 66)

Obrazložitev

Sklicevanje na proizvodne postopke ali druge faze življenjskega cikla v tehničnih 
specifikacijah je preohlapno in povečuje diskrecijske možnosti javnih organov naročnikov na 
račun preglednosti in učinkovite konkurence. Načelo obvezne povezave s predmetom naročila 
bi se dalo zlahka prekršiti.

Predlog spremembe 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 42
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 292
Christel Schaldemose

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 

(43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
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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.

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. Pogoji izvajanja naročila se 
lahko določijo skladno s smernicami 
Komisije iz oktobra 2010 z naslovom 
Kupujmo družbeno ozaveščeno: Vodnik 
za upoštevanje socialnih vidikov pri 
javnem naročanju (SEC(2010)1258).

Or. da

Predlog spremembe 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(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 
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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.

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

Or. de

Predlog spremembe 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

(43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so 
neposredno povezani s predmetom 
naročila in so navedeni v obvestilu o 
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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.

naročilu, predhodnem informativnem 
obvestilu, uporabljenem kot sredstvo za 
objavo javnega razpisa, ali razpisni 
dokumentaciji. Namenjeni so lahko zlasti 
za spodbujanje poklicnega usposabljanja 
na delovnem mestu ali zaposlovanja ljudi, 
ki imajo težave pri vključevanju.

Or. en

Predlog spremembe 295
Anna Hedh

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 

(43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in/ali proizvodnjo 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 
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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.

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 z njeno konvencijo št. 94, 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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja pomen konvencije Mednarodne organizacije dela št. 94 o 
določbah o delu (pri javnih naročilih), ki posebej ureja javna naročila. EU se mora zavezati 
izvajanju standardov Mednarodne organizacije dela.

Predlog spremembe 296
Jürgen Creutzmann

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 

(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, ki se uporabi za javni razpis, ali 
razpisni dokumentaciji. Njihov cilj je lahko 
zlasti spodbujanje poklicnega ali 
strokovnega usposabljanja na delovnem 
mestu. 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.
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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

Obrazložitev

Črtano besedilo bi razvodenilo povezavo s predmetom naročila.

Predlog spremembe 297
Louis Grech

Predlog direktive
Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43 a) Evropska komisija bi morala 
pomagati državam članicam pri 
zagotavljanju usposabljanja in 
usmerjanja malim in srednjim podjetjem o 
konkurenčnem dialogu, pri posredovanju 
zgledov njegove uporabe in vrednosti, da 
bi spodbudila njegovo razširitev.

Or. en

Predlog spremembe 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43a) Zaradi zagotovitve pravilnega 
delovanja javnega naročanja bi bilo treba 
podizvajanje ustrezno regulirati. Javni 
organ naročnik bi moral biti v 
predloženih ponudbah obveščen o delih 
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naročila, ki jih namerava ponudnik oddati 
v podizvajanje, vključno s predlaganimi 
podizvajalci. Ob vsaki spremembi v 
podizvajalski verigi danega naročila bi 
bilo treba zagotoviti, da se naročilo izvaja 
v skladu s predloženo ponudbo, pri čemer 
se mora s spremembo strinjati javni organ 
naročnik. Javni organ naročnik bi moral
poskrbeti za neposredno plačilo 
podizvajalcem, če to dovoljuje narava 
naročila. V podizvajalski verigi bi bilo 
treba vzpostaviti tudi sistem „skupne in 
solidarne odgovornosti“, verigo pa omejiti 
na največ tri zaporedne vertikalne 
podizvajalce.

Or. it

Predlog spremembe 299
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Zaradi načela preglednosti bi bilo 
treba državam članicam omogočiti 
uporabo pogodbenih klavzul, ki vsebujejo 
določbe o skladnosti s kolektivnimi 
pogodbami, če je to navedeno v obvestilu 
o oddaji naročila javnega organa 
naročnika ali v razpisni dokumentaciji.

Or. da

Predlog spremembe 300
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 44 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44b) Določbe direktive morajo spoštovati 
različne modele trga dela držav članic, 
vključno s tistimi, v katerih se uporabljajo 
kolektivne pogodbe.

Or. da

Predlog spremembe 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es
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Predlog spremembe 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48 a) Javni organi naročniki bi morali 
spoštovati določbe o zamudi pri plačilu iz 
Direktive 2011/7/EU.

Or. en

Predlog spremembe 303
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Ocena je pokazala, da države članice 
ne spremljajo dosledno in sistematično 
izvajanja in učinkovitosti predpisov o 
javnih naročilih. To negativno vpliva na 
pravilno izvajanje določb, ki izhajajo iz 
teh direktiv, kar je glavni vir stroškov in 
negotovosti. Več držav članic je imenovalo 
nacionalni centralni organ za 
obravnavanje vprašanj javnega 
naročanja, vendar se naloge, zaupane 
takim organom, med državami članicami 
močno razlikujejo. Jasnejši, skladnejši in 
verodostojnejši ukrepi spremljanja in 
nadzora bi izboljšali poznavanje 
uporabnosti predpisov o javnih naročilih, 
povečali pravno varnost za podjetja in 
javne organe naročnike ter prispevali k 
vzpostavitvi enakih konkurenčnih 
pogojev. Taki mehanizmi bi se lahko 
uporabljali kot orodje za odkrivanje in 
zgodnje reševanje težav, zlasti glede 
projektov, ki jih sofinancira Unija, ter 
ugotavljanje strukturnih pomanjkljivosti. 

črtano
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Obstaja zlasti velika potreba po uskladitvi 
teh mehanizmov za zagotovitev dosledne 
uporabe, nadzora in spremljanja politike 
na področju javnih naročil ter 
sistematično analizo rezultatov te politike 
v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Ocena je pokazala, da države članice 
ne spremljajo dosledno in sistematično 
izvajanja in učinkovitosti predpisov o 
javnih naročilih. To negativno vpliva na 
pravilno izvajanje določb, ki izhajajo iz 
teh direktiv, kar je glavni vir stroškov in 
negotovosti. Več držav članic je imenovalo 
nacionalni centralni organ za 
obravnavanje vprašanj javnega 
naročanja, vendar se naloge, zaupane 
takim organom, med državami članicami 
močno razlikujejo. Jasnejši, skladnejši in 
verodostojnejši ukrepi spremljanja in 
nadzora bi izboljšali poznavanje 
uporabnosti predpisov o javnih naročilih,
povečali pravno varnost za podjetja in 
javne organe naročnike ter prispevali k 
vzpostavitvi enakih konkurenčnih 
pogojev. Taki mehanizmi bi se lahko 
uporabljali kot orodje za odkrivanje in 
zgodnje reševanje težav, zlasti glede 
projektov, ki jih sofinancira Unija, ter 
ugotavljanje strukturnih pomanjkljivosti. 
Obstaja zlasti velika potreba po uskladitvi 
teh mehanizmov za zagotovitev dosledne 
uporabe, nadzora in spremljanja politike 
na področju javnih naročil ter 
sistematično analizo rezultatov te politike 
v Uniji.

(49) Ocena je pokazala, da je pri uporabi
predpisov Unije o javnih naročilih še kar 
nekaj manevrskega prostora za izboljšave.
Za učinkovitejšo in doslednejšo uporabo 
pravil je po eni strani bistveno imeti dober 
pregled nad morebitnimi strukturnimi 
problemi in splošnimi vzorci v 
nacionalnih politikah o javnih naročilih,
da se bodo lahko morebitne težave 
obravnavale bolj ciljno. To bi uspelo z 
ustreznim spremljanjem, katerega 
rezultate bi bilo treba redno objavljati, 
tako da bi bila mogoča informirana 
razprava o morebitnih izboljšavah pravil 
in prakse javnega naročanja. Po drugi 
strani bi k večji učinkovitosti javnega 
naročanja močno prispevala tudi boljše 
usmerjanje in pomoč javnim organom 
naročnikom, in sicer z boljšim znanjem, 
večjo pravno varnostjo in 
profesionalizirano prakso javnega 
naročanja; smernice bi morali javni 
organi naročniki in gospodarski subjekti 
po potrebi objaviti, da bi zagotovili 
pravilno uporabo predpisov.
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Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Ocena je pokazala, da države članice 
ne spremljajo dosledno in sistematično 
izvajanja in učinkovitosti predpisov o 
javnih naročilih. To negativno vpliva na 
pravilno izvajanje določb, ki izhajajo iz teh 
direktiv, kar je glavni vir stroškov in 
negotovosti. Več držav članic je imenovalo 
nacionalni centralni organ za 
obravnavanje vprašanj javnega 
naročanja, vendar se naloge, zaupane 
takim organom, med državami članicami 
močno razlikujejo. Jasnejši, skladnejši in 
verodostojnejši ukrepi spremljanja in 
nadzora bi izboljšali poznavanje 
uporabnosti predpisov o javnih naročilih, 
povečali pravno varnost za podjetja in 
javne organe naročnike ter prispevali k 
vzpostavitvi enakih konkurenčnih 
pogojev. Taki mehanizmi bi se lahko 
uporabljali kot orodje za odkrivanje in 
zgodnje reševanje težav, zlasti glede 
projektov, ki jih sofinancira Unija, ter 
ugotavljanje strukturnih pomanjkljivosti. 
Obstaja zlasti velika potreba po uskladitvi 
teh mehanizmov za zagotovitev dosledne 
uporabe, nadzora in spremljanja politike 
na področju javnih naročil ter 
sistematično analizo rezultatov te politike 
v Uniji.

(49) Ocena je pokazala, da države članice 
ne spremljajo dosledno in sistematično 
izvajanja in učinkovitosti predpisov o 
javnih naročilih. To negativno vpliva na 
pravilno izvajanje določb, ki izhajajo iz teh 
direktiv, kar je glavni vir stroškov in 
negotovosti. Države članice bi torej 
morale okrepiti svoja prizadevanja za 
spremljanje, v primeru negotovosti pa bi 
morale Komisijo poprositi za pojasnilo. 
Poleg tega bi morala Komisija letno 
poročati o potrebnih pojasnilih, novi 
sodni praksi Evropskega sodišča in o 
pogostih pritožbah v zvezi z izvajanjem te 
direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 306
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Države članice bi morale imenovati 
enotni nacionalni organ, odgovoren za 
spremljanje, izvajanje in nadzor nad 
javnimi naročili. Tak centralni organ bi 
moral imeti neposredne in pravočasne 
informacije, zlasti v zvezi z različnimi 
težavami, ki vplivajo na izvajanje 
zakonodaje o javnih naročilih. Moral bi 
biti sposoben omogočiti takojšnjo 
zagotovitev povratnih informacij o 
delovanju politike ter morebitnih 
pomanjkljivostih nacionalne zakonodaje 
in prakse ter spodbuditi hitro iskanje 
rešitev. Zaradi učinkovitega boja proti 
korupciji in prevaram bi morala imeti ta 
centralni organ in splošna javnost na 
voljo tudi možnost pregleda besedil 
sklenjenih naročil. Naročila visoke 
vrednosti bi bilo zato treba predložiti 
nadzornemu organu, pri čemer bi se 
moral zainteresiranim osebam omogočiti 
dostop do teh dokumentov, če to ne bi 
ogrožalo legitimnih javnih ali zasebnih 
interesov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ti členi ustvarjajo nepotrebno upravno breme. Organiziranost notranje uprave je prepuščena 
državam članicam. Te se lahko odločijo, da ustanovijo nadzorni organ (člen 84) brez 
evropske ureditve. Člen 84 je v nasprotju z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 50
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Države članice bi morale imenovati 
enotni nacionalni organ, odgovoren za 
spremljanje, izvajanje in nadzor nad 
javnimi naročili. Tak centralni organ bi 
moral imeti neposredne in pravočasne 
informacije, zlasti v zvezi z različnimi 
težavami, ki vplivajo na izvajanje 
zakonodaje o javnih naročilih. Moral bi 
biti sposoben omogočiti takojšnjo 
zagotovitev povratnih informacij o 
delovanju politike ter morebitnih 
pomanjkljivostih nacionalne zakonodaje 
in prakse ter spodbuditi hitro iskanje 
rešitev. Zaradi učinkovitega boja proti 
korupciji in prevaram bi morala imeti ta 
centralni organ in splošna javnost na
voljo tudi možnost pregleda besedil 
sklenjenih naročil. Naročila visoke 
vrednosti bi bilo zato treba predložiti 
nadzornemu organu, pri čemer bi se 
moral zainteresiranim osebam omogočiti 
dostop do teh dokumentov, če to ne bi 
ogrožalo legitimnih javnih ali zasebnih 
interesov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem. Tak organ bi bil v nasprotju z načelom 
subsidiarnosti, v državah članicah z necentraliziranimi upravami ali zveznimi strukturami pa 
bi bilo to nemogoče izvesti.

Predlog spremembe 308
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Države članice bi morale imenovati 
enotni nacionalni organ, odgovoren za 

črtano
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spremljanje, izvajanje in nadzor nad 
javnimi naročili. Tak centralni organ bi 
moral imeti neposredne in pravočasne 
informacije, zlasti v zvezi z različnimi 
težavami, ki vplivajo na izvajanje 
zakonodaje o javnih naročilih. Moral bi 
biti sposoben omogočiti takojšnjo 
zagotovitev povratnih informacij o 
delovanju politike ter morebitnih 
pomanjkljivostih nacionalne zakonodaje 
in prakse ter spodbuditi hitro iskanje 
rešitev. Zaradi učinkovitega boja proti 
korupciji in prevaram bi morala imeti ta 
centralni organ in splošna javnost na 
voljo tudi možnost pregleda besedil 
sklenjenih naročil. Naročila visoke 
vrednosti bi bilo zato treba predložiti 
nadzornemu organu, pri čemer bi se 
moral zainteresiranim osebam omogočiti 
dostop do teh dokumentov, če to ne bi 
ogrožalo legitimnih javnih ali zasebnih 
interesov.

Or. en

Predlog spremembe 309
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Države članice bi morale imenovati 
enotni nacionalni organ, odgovoren za 
spremljanje, izvajanje in nadzor nad 
javnimi naročili. Tak centralni organ bi 
moral imeti neposredne in pravočasne 
informacije, zlasti v zvezi z različnimi 
težavami, ki vplivajo na izvajanje 
zakonodaje o javnih naročilih. Moral bi 
biti sposoben omogočiti takojšnjo 
zagotovitev povratnih informacij o 
delovanju politike ter morebitnih 
pomanjkljivostih nacionalne zakonodaje 
in prakse ter spodbuditi hitro iskanje 

črtano
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rešitev. Zaradi učinkovitega boja proti 
korupciji in prevaram bi morala imeti ta 
centralni organ in splošna javnost na 
voljo tudi možnost pregleda besedil 
sklenjenih naročil. Naročila visoke 
vrednosti bi bilo zato treba predložiti 
nadzornemu organu, pri čemer bi se 
moral zainteresiranim osebam omogočiti 
dostop do teh dokumentov, če to ne bi 
ogrožalo legitimnih javnih ali zasebnih 
interesov.

Or. en

Obrazložitev

Ni sorazmerno, da bi državam članicam nalagali ustanavljanje dodatnih organov. Poleg tega 
bi različna pooblastila temu organu, na primer nadzor, usklajevanje, poročanje, utegnila 
povzročiti navzkrižje interesov.

Predlog spremembe 310
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Države članice bi morale imenovati 
enotni nacionalni organ, odgovoren za 
spremljanje, izvajanje in nadzor nad 
javnimi naročili. Tak centralni organ bi 
moral imeti neposredne in pravočasne 
informacije, zlasti v zvezi z različnimi 
težavami, ki vplivajo na izvajanje 
zakonodaje o javnih naročilih. Moral bi 
biti sposoben omogočiti takojšnjo 
zagotovitev povratnih informacij o 
delovanju politike ter morebitnih 
pomanjkljivostih nacionalne zakonodaje 
in prakse ter spodbuditi hitro iskanje 
rešitev. Zaradi učinkovitega boja proti 
korupciji in prevaram bi morala imeti ta 
centralni organ in splošna javnost na 
voljo tudi možnost pregleda besedil 
sklenjenih naročil. Naročila visoke 

črtano
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vrednosti bi bilo zato treba predložiti 
nadzornemu organu, pri čemer bi se 
moral zainteresiranim osebam omogočiti 
dostop do teh dokumentov, če to ne bi 
ogrožalo legitimnih javnih ali zasebnih 
interesov.

Or. en

(Glej črtanje člena 84)

Predlog spremembe 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Vsi javni organi naročniki morda 
nimajo notranjega strokovnega znanja za 
obravnavanje ekonomsko ali tehnično 
zapletenih naročil. Zato bi ustrezna 
strokovna podpora učinkovito dopolnila 
dejavnosti spremljanja in nadzora. Ta cilj 
se lahko po eni strani doseže z orodji za 
izmenjavo znanja (centri znanja), ki 
zagotavljajo tehnično pomoč javnim 
organom naročnikom, po drugi strani pa 
bi morala podjetja, tudi MSP, uporabljati 
upravno pomoč, zlasti pri udeležbi v 
postopkih čezmejnih javnih naročil.

(51) Vsaka zainteresirana stran bi morala
imeti pooblastila, da kršitve te direktive 
sporoči pristojnemu organu ali Sodišču.
Države članice bi morale imeti možnost, 
da zagotovijo prijave pri splošnih organih 
spremljanja, občinskih, regionalnih ali 
nacionalnih za nadzor nad konkurenco 
ali revizijskih organih, varuhu človekovih 
pravic in po potrebi državnih nadzornih 
organih.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev.

Predlog spremembe 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 52
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Spremljevalne, nadzorne in podporne 
strukture ali mehanizmi obstajajo že na 
nacionalni ravni in se seveda lahko 
uporabljajo za zagotovitev spremljanja, 
izvajanja in nadzora oddaje javnih naročil 
ter potrebne podpore javnim organom 
naročnikom in gospodarskim subjektom.

(52) Za zagotovitev poštenih postopkov ter 
učinkovit boj proti korupciji in goljufijam 
je bistvena sledljivost in preglednost 
odločanja v postopkih javnega naročanja.
Javni organi naročniki bi morali hraniti 
kopije pogodb visokih vrednosti, zato da bi 
lahko v skladu s pravili o dostopu do 
dokumentacije zainteresiranim stranem 
omogočili dostop do teh dokumentov. 
Poleg tega bi morale biti bistvene prvine 
in odločitve v posameznih postopkih 
javnega naročanja dokumentirane v 
poročilu o javnem naročilu. Da se omeji 
upravno breme, bi moralo to poročilo 
navajati informacije, ki so zajete že v 
zadevnih obvestilih o oddaji naročila. 
Elektronske sisteme za objavo teh obvestil, 
ki jih vodi Komisija, bi bilo treba 
izboljšati, da bi bilo vanje lažje vnašati 
podatke in iz njih pridobiti poročila, pa 
tudi da bi bila omogočena izmenjava 
podatkov med njimi.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Za zagotovitev usklajenega 
svetovanja in prakse v posameznih 
državah članicah in v Uniji je potrebno 
učinkovito sodelovanje. Organom, 
imenovanim za spremljanje, izvajanje, 
nadzor in tehnično pomoč, bi bilo treba 

črtano
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omogočiti izmenjavo informacij in 
sodelovanje; v enakem smislu bi moral 
nacionalni organ, ki ga imenuje država 
članica, delovati kot prednostna 
kontaktna točka s službami Komisije za 
zbiranje podatkov, izmenjavo informacij 
ter spremljanje izvajanja zakonodaje 
Unije o javnih naročilih.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 314
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Za zagotovitev usklajenega svetovanja 
in prakse v posameznih državah članicah in 
v Uniji je potrebno učinkovito sodelovanje. 
Organom, imenovanim za spremljanje, 
izvajanje, nadzor in tehnično pomoč, bi 
bilo treba omogočiti izmenjavo informacij 
in sodelovanje; v enakem smislu bi moral 
nacionalni organ, ki ga imenuje država 
članica, delovati kot prednostna 
kontaktna točka s službami Komisije za
zbiranje podatkov, izmenjavo informacij 
ter spremljanje izvajanja zakonodaje 
Unije o javnih naročilih.

(53) Za zagotovitev usklajenega svetovanja 
in prakse v posameznih državah članicah in 
v Uniji je potrebno učinkovito sodelovanje. 
Organom, imenovanim za spremljanje, 
izvajanje, nadzor in tehnično pomoč, bi 
bilo treba omogočiti izmenjavo informacij 
in sodelovanje.

Or. en

Obrazložitev

Ti členi ustvarjajo nepotrebno upravno breme. Organiziranost notranje uprave je prepuščena 
državam članicam. Te se lahko odločijo, da ustanovijo nadzorni organ (člen 84) brez 
evropske ureditve. Člen 84 je v nasprotju z načelom subsidiarnosti.
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Predlog spremembe 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Za zagotovitev usklajenega svetovanja 
in prakse v posameznih državah članicah in 
v Uniji je potrebno učinkovito sodelovanje. 
Organom, imenovanim za spremljanje, 
izvajanje, nadzor in tehnično pomoč, bi 
bilo treba omogočiti izmenjavo informacij 
in sodelovanje; v enakem smislu bi moral 
nacionalni organ, ki ga imenuje država
članica, delovati kot prednostna 
kontaktna točka s službami Komisije za 
zbiranje podatkov, izmenjavo informacij 
ter spremljanje izvajanja zakonodaje 
Unije o javnih naročilih.

(53) Za zagotovitev usklajenega svetovanja 
in prakse v posameznih državah članicah in 
v Uniji je potrebno učinkovito sodelovanje. 
Organom, imenovanim za spremljanje, 
izvajanje, nadzor in tehnično pomoč, bi 
bilo treba omogočiti izmenjavo informacij 
in sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 316
Louis Grech

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Za zagotovitev usklajenega svetovanja 
in prakse v posameznih državah članicah in 
v Uniji je potrebno učinkovito sodelovanje. 
Organom, imenovanim za spremljanje, 
izvajanje, nadzor in tehnično pomoč, bi 
bilo treba omogočiti izmenjavo informacij 
in sodelovanje; v enakem smislu bi moral 
nacionalni organ, ki ga imenuje država 
članica, delovati kot prednostna kontaktna 
točka s službami Komisije za zbiranje 
podatkov, izmenjavo informacij ter 
spremljanje izvajanja zakonodaje Unije o 
javnih naročilih.

(53) Za zagotovitev usklajenega svetovanja 
in prakse v posameznih državah članicah in 
v Uniji je potrebno učinkovito sodelovanje. 
Organom, imenovanim za spremljanje, 
izvajanje, nadzor in tehnično pomoč, bi 
bilo treba omogočiti izmenjavo informacij 
in sodelovanje; v enakem smislu bi moral 
nacionalni organ, ki ga imenuje država 
članica, delovati kot prednostna kontaktna 
točka s službami Komisije za zbiranje 
podatkov, izmenjavo informacij ter 
spremljanje izvajanja zakonodaje Unije o 
javnih naročilih. Evropska komisija bi 
morala pomagati državam članicam s 
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smernicami in usposabljanjem ter službo 
za pomoč v postopku javnega naročanja, 
da bi spodbudila čezmejna javna naročila.

Or. en

Predlog spremembe 317
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za prilagoditev hitremu tehničnemu, 
ekonomskemu in regulativnemu razvoju bi 
bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti za sprejetje aktov v zvezi z 
nebistvenimi elementi te direktive. Zaradi 
potrebe po uskladitvi z mednarodnimi 
sporazumi bi bilo treba Komisijo dejansko 
pooblastiti za spremembo tehničnih 
postopkov za metode izračunov v zvezi z 
mejnimi vrednostmi ter redno revizijo 
mejnih vrednosti in prilagoditev prilog V 
in XI; seznami centralnih vladnih organov 
se lahko spremenijo zaradi upravnih 
sprememb na nacionalni ravni. O teh se 
obvesti Komisijo, ki bi morala biti 
pooblaščena za prilagoditev Priloge I; 
sklici na nomenklaturo CPV (enotni 
besednjak javnih naročil) so lahko 
predmet regulativnih sprememb na ravni 
EU, te spremembe je treba zato izraziti v 
besedilu te direktive; tehnične podrobnosti 
in značilnosti naprav za elektronski 
sprejem bi bilo treba posodabljati v skladu 
s tehnološkim razvojem in upravnimi 
potrebami; Komisijo je treba pooblastiti 
tudi za pripravo obveznih tehničnih 
standardov za elektronsko komuniciranje 
za zagotovitev interoperabilnosti tehničnih 
oblik, postopkov in sporočanja v postopkih 
oddaje javnih naročil, izvedenih z 
elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, 

(54) Za prilagoditev hitremu tehničnemu, 
ekonomskemu in regulativnemu razvoju bi 
bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti za sprejetje aktov v zvezi z 
nebistvenimi elementi te direktive. Zaradi 
potrebe po uskladitvi z mednarodnimi 
sporazumi bi bilo treba Komisijo dejansko 
pooblastiti za spremembo tehničnih 
postopkov za metode izračunov v zvezi z 
mejnimi vrednostmi ter redno revizijo 
mejnih vrednosti in prilagoditev prilog V 
in XI; Komisijo je treba pooblastiti tudi za 
pripravo obveznih tehničnih standardov za 
elektronsko komuniciranje za zagotovitev 
interoperabilnosti tehničnih oblik, 
postopkov in sporočanja v postopkih 
oddaje javnih naročil, izvedenih z 
elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, 
ob upoštevanju tehnološkega razvoja in 
upravnih potreb ter vsebine evropskega 
potnega lista za javna naročila zaradi 
upoštevanja upravnih potreb in 
regulativnih sprememb na nacionalni ravni 
in ravni EU; seznam zakonodajnih aktov 
Unije o določitvi skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu bi 
bilo treba hitro prilagoditi zaradi vključitve 
ukrepov, sprejetih na sektorski ravni. Za 
izpolnitev navedenih potreb bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za posodabljanje 
seznama zakonodajnih aktov, vključno z 



PE492.857v01-00 130/206 AM\908710SL.doc

SL

ob upoštevanju tehnološkega razvoja in 
upravnih potreb ter vsebine evropskega 
potnega lista za javna naročila zaradi 
upoštevanja upravnih potreb in 
regulativnih sprememb na nacionalni ravni 
in ravni EU; seznam zakonodajnih aktov 
Unije o določitvi skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu bi 
bilo treba hitro prilagoditi zaradi vključitve 
ukrepov, sprejetih na sektorski ravni. Za 
izpolnitev navedenih potreb bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za posodabljanje 
seznama zakonodajnih aktov, vključno z 
metodologijami za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu.

metodologijami za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu.

Or. en

Predlog spremembe 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za prilagoditev hitremu tehničnemu, 
ekonomskemu in regulativnemu razvoju bi 
bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti za sprejetje aktov v zvezi z 
nebistvenimi elementi te direktive. Zaradi 
potrebe po uskladitvi z mednarodnimi 
sporazumi bi bilo treba Komisijo dejansko 
pooblastiti za spremembo tehničnih 
postopkov za metode izračunov v zvezi z 
mejnimi vrednostmi ter redno revizijo 
mejnih vrednosti in prilagoditev prilog V 
in XI; seznami centralnih vladnih organov 
se lahko spremenijo zaradi upravnih 
sprememb na nacionalni ravni. O teh se 
obvesti Komisijo, ki bi morala biti 
pooblaščena za prilagoditev Priloge I; 
sklici na nomenklaturo CPV (enotni 
besednjak javnih naročil) so lahko predmet 
regulativnih sprememb na ravni EU, te 

(54) Za prilagoditev hitremu tehničnemu, 
ekonomskemu in regulativnemu razvoju bi 
bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti za sprejetje aktov v zvezi z 
nebistvenimi elementi te direktive. Zaradi 
potrebe po uskladitvi z mednarodnimi 
sporazumi bi bilo treba Komisijo dejansko 
pooblastiti za spremembo tehničnih 
postopkov za metode izračunov v zvezi z 
mejnimi vrednostmi ter redno revizijo 
mejnih vrednosti in prilagoditev prilog V 
in XI; seznami centralnih vladnih organov 
se lahko spremenijo zaradi upravnih 
sprememb na nacionalni ravni. O teh se 
obvesti Komisijo, ki bi morala biti 
pooblaščena za prilagoditev Priloge I; 
sklici na nomenklaturo CPV (enotni 
besednjak javnih naročil) so lahko predmet 
regulativnih sprememb na ravni EU, te 
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spremembe je treba zato izraziti v besedilu 
te direktive; tehnične podrobnosti in 
značilnosti naprav za elektronski sprejem 
bi bilo treba posodabljati v skladu s 
tehnološkim razvojem in upravnimi 
potrebami; Komisijo je treba pooblastiti 
tudi za pripravo obveznih tehničnih 
standardov za elektronsko komuniciranje 
za zagotovitev interoperabilnosti tehničnih 
oblik, postopkov in sporočanja v postopkih 
oddaje javnih naročil, izvedenih z 
elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, 
ob upoštevanju tehnološkega razvoja in 
upravnih potreb ter vsebine evropskega 
potnega lista za javna naročila zaradi 
upoštevanja upravnih potreb in 
regulativnih sprememb na nacionalni ravni 
in ravni EU; seznam zakonodajnih aktov 
Unije o določitvi skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu bi 
bilo treba hitro prilagoditi zaradi vključitve 
ukrepov, sprejetih na sektorski ravni. Za 
izpolnitev navedenih potreb bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za posodabljanje 
seznama zakonodajnih aktov, vključno z 
metodologijami za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu.

spremembe je treba zato izraziti v besedilu 
te direktive; tehnične podrobnosti in 
značilnosti naprav za elektronski sprejem 
bi bilo treba posodabljati v skladu s 
tehnološkim razvojem in upravnimi 
potrebami; Komisijo je treba pooblastiti 
tudi za pripravo obveznih tehničnih 
standardov za elektronsko komuniciranje 
za zagotovitev interoperabilnosti tehničnih 
oblik, postopkov in sporočanja v postopkih 
oddaje javnih naročil, izvedenih z 
elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, 
ob upoštevanju tehnološkega razvoja in 
upravnih potreb ter vsebine evropskega 
potnega lista za javna naročila zaradi 
upoštevanja upravnih potreb in 
regulativnih sprememb na nacionalni ravni 
in ravni EU; seznam zakonodajnih aktov 
Unije o določitvi skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu bi 
bilo treba hitro prilagoditi zaradi vključitve 
ukrepov, sprejetih na sektorski ravni.

Or. en

Predlog spremembe 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Predlog direktive
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za prilagoditev hitremu tehničnemu, 
ekonomskemu in regulativnemu razvoju bi 
bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti za sprejetje aktov v zvezi z 
nebistvenimi elementi te direktive. Zaradi 
potrebe po uskladitvi z mednarodnimi 
sporazumi bi bilo treba Komisijo dejansko 

(54) Za prilagoditev hitremu tehničnemu, 
ekonomskemu in regulativnemu razvoju bi 
bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti za sprejetje aktov v zvezi z 
nebistvenimi elementi te direktive. Zaradi 
potrebe po uskladitvi z mednarodnimi 
sporazumi bi bilo treba Komisijo dejansko 
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pooblastiti za spremembo tehničnih 
postopkov za metode izračunov v zvezi z 
mejnimi vrednostmi ter redno revizijo 
mejnih vrednosti in prilagoditev prilog V 
in XI; seznami centralnih vladnih organov 
se lahko spremenijo zaradi upravnih 
sprememb na nacionalni ravni. O teh se 
obvesti Komisijo, ki bi morala biti 
pooblaščena za prilagoditev Priloge I; 
sklici na nomenklaturo CPV (enotni 
besednjak javnih naročil) so lahko predmet 
regulativnih sprememb na ravni EU, te 
spremembe je treba zato izraziti v besedilu 
te direktive; tehnične podrobnosti in 
značilnosti naprav za elektronski sprejem 
bi bilo treba posodabljati v skladu s 
tehnološkim razvojem in upravnimi 
potrebami; Komisijo je treba pooblastiti 
tudi za pripravo obveznih tehničnih 
standardov za elektronsko komuniciranje 
za zagotovitev interoperabilnosti tehničnih 
oblik, postopkov in sporočanja v postopkih 
oddaje javnih naročil, izvedenih z 
elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, 
ob upoštevanju tehnološkega razvoja in 
upravnih potreb ter vsebine evropskega 
potnega lista za javna naročila zaradi 
upoštevanja upravnih potreb in 
regulativnih sprememb na nacionalni ravni 
in ravni EU; seznam zakonodajnih aktov 
Unije o določitvi skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu bi 
bilo treba hitro prilagoditi zaradi vključitve 
ukrepov, sprejetih na sektorski ravni. Za 
izpolnitev navedenih potreb bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za posodabljanje 
seznama zakonodajnih aktov, vključno z 
metodologijami za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu.

pooblastiti za spremembo tehničnih 
postopkov za metode izračunov v zvezi z 
mejnimi vrednostmi ter redno revizijo 
mejnih vrednosti in prilagoditev prilog V 
in XI; seznami centralnih vladnih organov 
se lahko spremenijo zaradi upravnih 
sprememb na nacionalni ravni. O teh se 
obvesti Komisijo, ki bi morala biti 
pooblaščena za prilagoditev Priloge I; 
sklici na nomenklaturo CPV (enotni 
besednjak javnih naročil) so lahko predmet 
regulativnih sprememb na ravni EU, te 
spremembe je treba zato izraziti v besedilu 
te direktive; tehnične podrobnosti in 
značilnosti naprav za elektronski sprejem 
bi bilo treba posodabljati v skladu s 
tehnološkim razvojem in upravnimi 
potrebami; Komisijo je treba pooblastiti 
tudi za pripravo obveznih tehničnih 
standardov za elektronsko komuniciranje, 
kot je predložitev tridimenzionalnih 
digitalnih predstavitev v primeru javnih 
naročil gradenj, za zagotovitev 
interoperabilnosti tehničnih oblik, 
postopkov in sporočanja v postopkih 
oddaje javnih naročil, izvedenih z 
elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, 
ob upoštevanju tehnološkega razvoja in 
upravnih potreb ter vsebine evropskega 
potnega lista za javna naročila zaradi 
upoštevanja upravnih potreb in 
regulativnih sprememb na nacionalni ravni 
in ravni EU; seznam zakonodajnih aktov 
Unije o določitvi skupnih metodologij za 
izračun stroškov v življenjskem ciklu bi 
bilo treba hitro prilagoditi zaradi vključitve 
ukrepov, sprejetih na sektorski ravni. Za 
izpolnitev navedenih potreb bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za posodabljanje 
seznama zakonodajnih aktov, vključno z 
metodologijami za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu.

Or. en

Obrazložitev

Digitalne trodimenzionalne predstavitve so ključna orodja, ki javnim organom naročnikom 
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omogočajo boljše odločanje na podlagi projektiranja, izvedbe in delovanja javnih gradenj, 
zlasti za dejavnosti iz Priloge II. Številne države članice za javna naročila gradenj od 
ponudnikov že zahtevajo predložitev interoperabilnih digitalnih predstavitev.

Predlog spremembe 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
predložitev zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(55) Zlasti je pomembno, da Komisija 
opravi ustrezna posvetovanja z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, tudi z 
organizacijami MSP, okoljevarstvenimi in 
potrošniškimi organizacijami ter sindikati. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
predložitev zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 321
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te direktive ter oblikovanje 
standardnih obrazcev za objavo obvestil, 
standardnega obrazca za evropski poti list 
za javna naročila in skupne predloge, ki bi 
jo uporabljali nadzorni organi za pripravo 
poročila o izvajanju in statističnega 
poročila, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi 
bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 

(56) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te direktive ter oblikovanje 
standardnih obrazcev za objavo obvestil in
standardnega obrazca za evropski potni list 
za javna naročila bi bilo treba na Komisijo 
prenesti izvedbena pooblastila. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
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dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. Po svetovalnem 
postopku bi se morali sprejeti navedeni 
izvedbeni akti, ki ne vplivajo niti s 
finančnega vidika niti na naravo in obseg 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive. 
Nasprotno imajo ti akti samo upravni 
namen in se uporabljajo za lažjo uporabo 
predpisov iz te direktive.

pooblastil Komisije. Po svetovalnem 
postopku bi se morali sprejeti navedeni 
izvedbeni akti, ki ne vplivajo niti s 
finančnega vidika niti na naravo in obseg 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive. 
Nasprotno imajo ti akti samo upravni 
namen in se uporabljajo za lažjo uporabo 
predpisov iz te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 322
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te direktive ter oblikovanje
standardnih obrazcev za objavo obvestil, 
standardnega obrazca za evropski poti list 
za javna naročila in skupne predloge, ki bi 
jo uporabljali nadzorni organi za pripravo 
poročila o izvajanju in statističnega 
poročila, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi 
bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. Po svetovalnem 
postopku bi se morali sprejeti navedeni 
izvedbeni akti, ki ne vplivajo niti s 
finančnega vidika niti na naravo in obseg 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive. 
Nasprotno imajo ti akti samo upravni 
namen in se uporabljajo za lažjo uporabo 
predpisov iz te direktive.

(56) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te direktive ter oblikovanje 
standardnih obrazcev za objavo obvestil in
standardnega obrazca za evropski potni list 
za javna naročila bi bilo treba na Komisijo 
prenesti izvedbena pooblastila. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. Po svetovalnem 
postopku bi se morali sprejeti navedeni 
izvedbeni akti, ki ne vplivajo niti s 
finančnega vidika niti na naravo in obseg 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive. 
Nasprotno imajo ti akti samo upravni 
namen in se uporabljajo za lažjo uporabo 
predpisov iz te direktive.
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Or. en

Predlog spremembe 323
Sirpa Pietikäinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za storitve 
splošnega gospodarskega pomena, kadar
a) so bile storitve opredeljene v skladu z 
načeli zakonodaje EU
b) so javni organi v postopku uradnega 
obveščanja izpolnili zahteve preglednosti 
in enake obravnave;
c) je število ponudnikov storitev 
neustrezno glede na cilje te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 324
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta direktiva določa, kako naj 
institucije Unije, države članice ter 
centralni in lokalni vladni organi v 
sodelovanju s partnerji iz javnega, 
zasebnega in prostovoljnega sektorja 
izboljšajo javna naročila. Določa načela 
za naročila v javnem sektorju, ki so 
povezana z načeli Unije za 
visokokakovostne javne storitve.
Da bi bili cilji te direktive v celoti 
izpolnjeni, javni organi naročniki 
zagotovijo, da se na ravni vsakega 
naročnika izvajajo celovite strategije 
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javnih naročil. Kot del tega procesa se 
prirejajo javne predstavitve in
posvetovanja s končnimi uporabniki 
izdelkov in storitev. 

Or. en

Predlog spremembe 325
Heide Rühle

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 naročanje 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.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o javnih naročilih velja le za „javna naročila“, ki vključujejo zakupne in najemne 
dejavnosti. Za gradnje, blago ali storitve, ki nimajo javnega namena in niso v neposredno 
gospodarsko korist javnega organa naročnika, v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije 
(ECJ) ne velja pravo o javnih naročilih (C-451/08).

Predlog spremembe 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

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 
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gospodarskih subjektov, ki jih izberejo
navedeni javni organi naročniki, ne glede 
na to, ali so gradnje, blago ali storitve za 
javni namen ali ne.

gospodarskih subjektov, če ima javni 
organ naročnik od gradnje, blaga ali 
storitev neposredno gospodarsko korist.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da javnega naročila ne opravičuje kar vsaka javna udeležba pri gradnji, blagu ali 
storitvah. Tudi Sodišče uporablja merilo neposrednosti za razmejitev (npr. sodba z dne 25. 3. 
2010 (C-451/08)).

Predlog spremembe 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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 naročanje 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.

Or. en

Obrazložitev

Gradnje, blago ali storitve, ki nimajo javnega namena, v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unije (C-451/08) niso zajeta v področje pravil EU o javnih naročilih.

Predlog spremembe 328
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1
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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 ali druge oblike pridobitve gradenj, 
blaga ali storitev v smislu te direktive, 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.

Or. de

Predlog spremembe 329
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 naročanje 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. Javno 
naročanje 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.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev javnega naročanja bi morala temeljiti na posameznem naročilu in ne na 
posameznem projektu. En projekt lahko vključuje več naročil, med katerimi so lahko nekatera 
zajeta v področje te direktive in druga ne. Dodajanje vrednosti storitev, blaga in gradenj le 
zato, ker so del istega projekta, nima nobene dodatne vrednosti.
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Predlog spremembe 330
Peter Simon

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.

Or. de

Predlog spremembe 331
Heide Rühle

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

Or. en

Obrazložitev

To besedilo je presplošno in nejasno.

Predlog spremembe 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2
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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

Or. de

Obrazložitev

Osnova za opredelitev postopka nakupa bi morala biti pogodba, ne pa projekt. Da bi se zgolj 
seštevala vrednost storitev, blaga in del, ki spadajo k istemu projektu, ne prinaša dodane 
vrednosti. Tako so na primer storitve arhitektov in pravno svetovanje v zvezi z gradbenim 
naročilom jasno ločeni od storitev, ki so povezane s samo gradnjo.

Predlog spremembe 333
Cornelis de Jong

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

Or. en

Predlog spremembe 334
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

črtano
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direktive, če so naročila del enotnega 
projekta.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev javnega naročanja bi morala temeljiti na posameznem naročilu in ne na 
posameznem projektu. En projekt lahko vključuje več naročil, med katerimi so lahko nekatera 
zajeta v področje te direktive in druga ne. Dodajanje vrednosti storitev, blaga in gradenj le 
zato, ker so del istega projekta, nima nobene dodatne vrednosti.

Predlog spremembe 335
Peter Simon

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

Or. de

Predlog spremembe 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

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

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo predloga Komisije, katerega namen je preprečiti izigravanje pravil o javnih 
naročilih z umetno delitvijo naročil, gre predaleč, na primer pri gradbeništvu in 
arhitekturnem načrtovanju. Predlagano besedilo tako temelji na odstavku 41 nedavne sodbe 
Sodišča Evropske unije C-574/10.

Predlog spremembe 337
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva ne posega v pravico javnih 
organov na vseh ravneh, da odločajo, ali, 
kako in v kolikšni meri želijo samostojno 
izvajati javne funkcije v skladu s 
Protokolom št. 26 Pogodbe. Javni organi 
lahko opravljajo naloge javnega interesa z 
uporabo lastnih virov in niso dolžni v to 
vključiti zunanjih gospodarskih subjektov. 
Pri tem lahko sodelujejo z drugimi 
javnimi organi, pri čemer njihovo 
razmerje nima nujno oblike javnega 
naročila.

Or. en

Obrazložitev

Ta nov člen dokončuje okvir področja uporabe te direktive. Zakonodaja skupnosti ne zahteva, 
da lokalni organi za izpolnjevanje nalog javne službe uporabijo določeno pravno obliko ali 
določen način delovanja. Način povezovanja lokalnih organov zlasti ne sme biti zajet v 
področje pravil notranjega trga. Takšna izjava v besedilu zakonodaje skupnosti je zelo 
koristna za preprečevanje spornih primerov v prihodnosti.

Predlog spremembe 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva se ne uporablja za 
naročila za dobavo blaga ali opravljanje 
storitev, za katere je po zakonu določena 
fiksna cena in za katere postopek javnega 
naročanja tako nima nobene vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Uporaba te direktive je skladna s členi 
36, 51, 52, 62 in 346 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da ne prihaja do prekrivanja med to direktivo in pravili za 
javna naročila na obrambnem področju.

Predlog spremembe 340
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Javna naročila za socialne in druge 
posebne storitve iz Priloge XVI urejajo 
izključno členi 74 do 76 te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagana direktiva je oblikovana tako, da socialne in druge posebne storitve urejajo samo 
členi 74 do 76. V besedilu predloga je treba to čim prej navesti.

Predlog spremembe 341
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Storitve, ki jih urejajo splošne določbe 
te direktive, so naštete v Prilogi XVI A. 
Členi 74 do 76 te direktive se uporabljajo 
za naročila posebnih storitev iz 
Priloge XVI B.

Or. fr

Predlog spremembe 342
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Ta direktiva ne vpliva na delovno pravo, 
to je katero koli zakonsko ali pogodbeno 
določbo v zvezi z zaposlitvenimi in 
delovnimi pogoji, vključno z zdravjem pri 
delu in varnostjo na delovnem mestu ter 
odnosi med delodajalci in delojemalci, ki 
jih države članice uporabljajo v skladu z 
nacionalno zakonodajo ob upoštevanju 
prava Unije. Ta direktiva tudi ne posega v 
zakonodajo o socialni varnosti držav 
članic.

Or. de
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Predlog spremembe 343
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1b
Ta direktiva ne vpliva na uveljavljanje 
temeljnih pravic, kot so priznane z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo 
Unije. Prav tako ne posega v pravico do 
pogajanja, sklepanja in izvajanja 
kolektivnih pogodb ter pravico do 
industrijskih akcij v skladu z 
nacionalnimi zakoni in praksami, ki 
spoštujejo pravo Unije.

Or. de

Predlog spremembe 344
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1c
Ta direktiva ne vpliva na svobodo držav 
članic, da v skladu z zakonodajo Unije 
opredelijo, katere so storitve splošnega 
gospodarskega pomena, na kakšen način 
naj bodo te storitve organizirane in 
financirane v skladu s pravili o državni 
pomoči ter katere posebne obveznosti bi 
morale zanje veljati.

Or. de
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Predlog spremembe 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „osebe javnega prava“ so organi, ki 
imajo vse od naslednjih značilnosti:

(6) „oseba javnega prava“ so organi:

Or. en

Predlog spremembe 346
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustanovljeni so s posebnim namenom, 
da zadovoljujejo potrebe splošnega 
interesa, ki niso industrijske ali 
komercialne narave; v ta namen oseba, ki 
posluje v običajnih tržnih razmerah s 
ciljem ustvarjati dobiček in ki nosi izgube, 
ki jih je povzročilo izvajanje njene 
dejavnosti, nima namena zadovoljevati 
potreb splošnega interesa, ki niso 
industrijske ali komercialne narave;

(a) ustanovljeni so s posebnim namenom, 
da zadovoljujejo potrebe splošnega 
interesa, ki niso industrijske ali 
komercialne narave;

Or. en

Obrazložitev

To je opredelitev iz sedanje direktive, ki je uveljavljena in je ni treba spreminjati. Ta 
zakonodaja določa, kako naročati javno blago, gradnjo in storitve; ni potrebe, da bi 
prestopili zakonsko osnovo in na nepregleden način zelo ozko opredelili storitve splošnega 
interesa. To ni v skladu z osnovnim načelom subsidiarnosti na tem področju.

Predlog spremembe 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustanovljeni so s posebnim namenom, 
da zadovoljujejo potrebe splošnega 
interesa, ki niso industrijske ali 
komercialne narave; v ta namen oseba, ki 
posluje v običajnih tržnih razmerah s 
ciljem ustvarjati dobiček in ki nosi izgube, 
ki jih je povzročilo izvajanje njene 
dejavnosti, nima namena zadovoljevati 
potreb splošnega interesa, ki niso
industrijske ali komercialne narave;

(a) ustanovljeni so s posebnim namenom, 
da zadovoljujejo potrebe splošnega 
interesa; te potrebe ne smejo biti 
industrijske ali komercialne narave;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev in poenostavitev opredelitve oseb javnega prava.

Predlog spremembe 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustanovljeni so s posebnim namenom, 
da zadovoljujejo potrebe splošnega 
interesa, ki niso industrijske ali 
komercialne narave; v ta namen oseba, ki 
posluje v običajnih tržnih razmerah s 
ciljem ustvarjati dobiček in ki nosi izgube, 
ki jih je povzročilo izvajanje njene 
dejavnosti, nima namena zadovoljevati 
potreb splošnega interesa, ki niso 
industrijske ali komercialne narave;

(a) ustanovljeni so s posebnim namenom, 
da zadovoljujejo potrebe splošnega 
interesa, ki niso industrijske ali 
komercialne narave; v ta namen oseba, ki 
posluje v običajnih tržnih razmerah in 
opravlja gospodarske dejavnosti s 
ponujanjem blaga in storitev na trgu, 
nima namena zadovoljevati potreb 
splošnega interesa, ki niso industrijske ali 
komercialne narave;

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo določbe povzroča pravno negotovost, saj so v njem omenjeni pojmi nejasni, 
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in bi lahko sprožila razhajajoče interpretacije in številne sodne postopke. Predlog spremembe 
uporablja opredelitev gospodarskih dejavnosti iz sporočila Komisije o uporabi pravil 
Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega 
gospodarskega pomena, v skladu z uveljavljeno sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Predlog spremembe 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v glavnem jih financirajo država, 
regionalni ali lokalni organi ali druge osebe 
javnega prava ali so pod upravljanjem in 
nadzorom teh oseb; ali imajo upravni, 
upravljavski ali nadzorni organ, v katerega 
več kot polovico članov imenujejo država, 
regionalni ali lokalni organi ali druge osebe 
javnega prava;

(c) izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih 
pogojev:

(i) v glavnem jih financirajo država, 
regionalni ali lokalni organi ali druge osebe 
javnega prava;

(ii) imajo upravni, upravljavski ali 
nadzorni organ, v katerega večino članov 
imenujejo država, regionalni ali lokalni 
organi ali druge osebe javnega prava;

(iii) njihove odločitve so pod 
upravljavskim nadzorom države, 
regionalnih ali lokalnih organov, ali 
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drugih oseb javnega prava;

Or. en

Obrazložitev

S tem je pojasnjeno področje, ki ga zajema direktiva, in sicer katere vrste organizacij bi 
morala zajeti.

Predlog spremembe 351
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v glavnem jih financirajo država, 
regionalni ali lokalni organi ali druge osebe 
javnega prava ali so pod upravljanjem in 
nadzorom teh oseb; ali imajo upravni, 
upravljavski ali nadzorni organ, v 
katerega več kot polovico članov 
imenujejo država, regionalni ali lokalni 
organi ali druge osebe javnega prava;

(c) v glavnem jih financirajo država, 
regionalni ali lokalni organi ali druge osebe 
javnega prava ali so pod upravljanjem in 
nadzorom teh oseb;

Or. en

Predlog spremembe 352
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) imajo upravni, upravljavski ali 
nadzorni organ, v katerega večino članov 
imenujejo država, regionalni ali lokalni 
organi ali druge osebe javnega prava;

Or. en
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Predlog spremembe 353
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ali gradnja ali izvedba neke gradnje s 
katerimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam 
javnega organa naročnika. „Gradnja“ 
pomeni zaključeno visoko ali nizko 
gradnjo kot celoto, ki je samozadostna pri 
izpolnjevanju svoje gospodarske in 
tehnične funkcije.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev iz Direktive 2004/18/ES je sprejeta in je dala dobre rezultate.

Predlog spremembe 354
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izvedba ali projektiranje in izvedba 
gradnje,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 355
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izvedba gradnje, s katerimi koli 
sredstvi, ki ustreza zahtevam javnega 

črtano
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organa naročnika, ki odločilno vpliva na 
vrsto ali projektiranje gradnje;

Or. en

Predlog spremembe 356
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izvedba gradnje, s katerimi koli 
sredstvi, ki ustreza zahtevam javnega 
organa naročnika, ki odločilno vpliva na 
vrsto ali projektiranje gradnje;

(c) izvedba gradnje, ki ustreza zahtevam 
javnega organa naročnika, ki odločilno 
vpliva na vrsto ali projektiranje gradnje;

Or. fr

Predlog spremembe 357
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Koncesije so pogodbe iste vrste kot 
javna naročila storitev, vendar obsegajo le 
pravico do izkoriščanja storitve ali to 
pravico skupaj s plačilom.

Or. de

Predlog spremembe 358
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „gospodarski subjekt“ pomeni katero 
koli pravno ali fizično osebo ali javni 
subjekt ali skupino teh oseb, ki na trgu 
ponuja izvedbo gradenj in/ali gradbeno 
delo, dobavo proizvodov ali izvedbo 
storitev;

(12) „gospodarski subjekt“ pomeni katero 
koli zasebno ali javno pravno ali fizično 
osebo ali skupino teh oseb, ki na trgu 
ponuja izvedbo gradenj in/ali gradbeno 
delo, dobavo proizvodov ali izvedbo 
storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 359
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „dokumentacija v zvezi z oddajo 
naročil“ pomeni vse dokumente, ki jih je 
pripravil oziroma na katere se sklicuje 
javni organ naročnik, da opiše ali opredeli 
elemente javnega naročila ali postopka, 
vključno z obvestilom o javnem naročilu, 
predhodnim informativnim obvestilom, 
kadar se uporablja kot sredstvo za objavo 
javnega razpisa, tehničnimi 
specifikacijami, opisno dokumentacijo, 
predlaganimi pogoji naročila, oblike, v 
katerih kandidati in ponudniki predložijo 
dokumentacijo, informacijami o splošno 
veljavnih obveznostih in kakršnimi koli 
dodatnimi dokumenti;

(15) „dokumentacija v zvezi z oddajo 
naročil“ pomeni kateri koli dokument, ki 
ga je pripravil oziroma na katerega se 
sklicuje javni organ naročnik, da opiše ali 
opredeli elemente javnega naročila ali 
postopka, vključno z obvestilom o javnem 
naročilu, predhodnim informativnim 
obvestilom, kadar se uporablja kot sredstvo 
za objavo javnega razpisa, tehničnimi 
specifikacijami, opisno dokumentacijo, 
predlaganimi pogoji naročila, oblike, v 
katerih kandidati in ponudniki predložijo 
dokumentacijo, informacijami o splošno 
veljavnih obveznostih in kakršnimi koli 
dodatnimi dokumenti;

Or. en

Predlog spremembe 360
Mitro Repo

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 18



AM\908710SL.doc 153/206 PE492.857v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „centralni nabavni organ“ je javni 
organ naročnik, ki izvaja centralizirane 
nabavne dejavnosti, lahko pa tudi pomožne 
nabavne dejavnosti;

(18) „centralni nabavni organ“ je javni 
organ naročnik v smislu točke 1 tega člena 
ali naročnik v smislu člena 4 Direktive 
…/…/EU [Direktiva, ki nadomešča 
Direktivo 2004/17/ES], ki izvaja 
centralizirane nabavne dejavnosti, lahko pa 
tudi pomožne nabavne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) „sistem bonov za storitve“ je sistem, 
v okviru katerega javni organ naročnik da 
bon za storitev kupcu, ki lahko nato 
pridobi storitev od izvajalca, ki ga je javni 
organ naročnik vključil v sistem bonov za 
storitve. Javni organ naročnik izvajalcu 
storitve plača znesek, ki je enak vrednosti 
bona za storitev;

Or. en

Predlog spremembe 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) „elektronska sredstva“ pomenijo 
elektronsko opremo za obdelavo (vključno 
z digitalnim zgoščevanjem) in shranjevanje 
podatkov, ki se pošiljajo in prejemajo po 

(21) „elektronska sredstva“ pomenijo 
elektronsko opremo za obdelavo (vključno 
z digitalnim zgoščevanjem) in shranjevanje 
podatkov, ki se pošiljajo in prejemajo po 
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žici, radiu, optičnih sredstvih ali z drugimi 
elektromagnetnimi sredstvi;

žici, radiu, optičnih sredstvih ali z drugimi 
elektromagnetnimi sredstvi; v primeru 
naročil gradenj se „elektronska sredstva“ 
nanašajo tudi na uporabo 
interoperabilnih tridimenzionalnih 
predstavitev, ki vsebujejo projektiranje, 
izvedbo in delovanje zgradbe ali 
infrastrukture;

Or. en

Obrazložitev

To je ključno orodje, ki javnim organom naročnikom omogoča boljši postopek odločanja, 
zlasti za dejavnosti iz Priloge II. Ta ukrep bi se moral uvesti skupaj s cilji izvajanja e-javnih 
naročil; privarčeval bo denar davkoplačevalcev, saj bo z njim sorazmerno lahko vrednotiti 
alternativna projektiranja in še zlasti ustrezno primerjati energetske in druge prihranke 
zadevnega življenjskega cikla.

Predlog spremembe 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – 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 z raziskavami, razvojem,
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;

Or. en

Predlog spremembe 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 22
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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 finančno 
ovrednotenje vseh stroškov, povezanih z 
javnim naročilom, vključno z
vzdrževanjem in učinkovito rabo virov 
(tudi energetsko učinkovitost), stroške 
recikliranja ob koncu življenjske dobe in 
stroške družbenih učinkov, če so povezani 
z izvajanjem naročila. Učinkovito 
projektiranje, načrtovanje in uporaba 
elektronskih sredstev se lahko vključijo v 
finančno ovrednotenje življenjskega cikla. 
Za namene javnih naročil življenjski cikel 
poteka od nakupa skozi celotno življenjsko 
dobo gradenj, blaga ali storitev in je 
sestavni in neločljiv del izračuna tega, kar 
sestavlja ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko so javni organi naročniki v skladu z interesom davkoplačevalcev odgovorni, da 
zagotovijo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo pri izbiri rešitve prek javnega naročila 
ter da se to dolgoročno ne izkaže kot dražje za družbo ali okolje, so od trenutku nakupa za to 
lahko odgovorni le v razumni meri. Javni organi naročniki ne morejo biti odgovorni za 
škodljive okoljske ali družbene odločitve zasebnih podjetij.

Predlog spremembe 365
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – 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, 

(22) „življenjski cikel“ pomeni vse 
zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno z raziskavami, razvojem, 
prevozom, uporabo in vzdrževanjem, v 
življenjski dobi izdelka ali gradnje oziroma 
med zagotavljanjem storitve, pod pogojem 
da so z njimi povezanimi podatki merljivi 
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uničenja in dokončanja; in jih je možno smiselno urediti;

Or. en

Predlog spremembe 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – 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, 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 367
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – 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 
izdelka ali gradnje oziroma zagotavljanje 
storitve, od nabave do uporabe, 
vzdrževanja, odstranitve, uničenja in 
dokončanja;

Or. en

(Glej člen 67.)
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Predlog spremembe 368
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) „Značilnosti življenjskega cikla“ se 
nanašajo na kateri koli del življenjskega 
cikla izdelka, gradenj ali opravljanja 
storitve, vključno s proizvodnimi procesi, 
ki so trajnostni z družbenega vidika ali 
upoštevajo dobrobit živali, kot je 
opredeljeno v točki (22) tega člena, 
vključno z vsemi vidiki v zvezi z varstvom 
okolja, delovnimi pogoji, delavskimi 
pravicami, enakostjo, socialno 
vključenostjo, človekovimi pravicami, 
vplivi na bližnje skupnosti in etično 
trgovino. Značilnosti življenjskega cikla 
so sestavni del izdelka kot posledica 
odločitev, sprejetih v fazi proizvodnje ali 
drugih neuporabniških fazah 
življenjskega cikla proizvoda, tudi če se 
tovrstne značilnosti ne kažejo kot fizične 
ali funkcionalne značilnosti končnega 
izdelka ali storitve;

Or. en

Predlog spremembe 369
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) „Značilnosti življenjskega cikla“ se 
nanašajo na odločitve v zvezi s katerim 
koli delom življenjskega cikla izdelka, 
gradenj ali opravljanja storitve, kot je 
opredeljeno v točki (22) tega člena, 
vključno z vsemi vidiki odločitev v zvezi z 
varstvom okolja, delovnimi pogoji, 
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delavskimi pravicami, enakostjo, socialno 
vključenostjo, človekovimi pravicami, 
vplivi na bližnje skupnosti in etično 
trgovino. Značilnosti življenjskega cikla 
so sestavni del izdelka kot posledica 
odločitev, sprejetih v fazi proizvodnje ali 
drugih neuporabniških fazah 
življenjskega cikla proizvoda, tudi če se 
tovrstne značilnosti ne kažejo kot fizične 
ali funkcionalne značilnosti končnega 
izdelka ali storitve;

Or. en

Obrazložitev

Kot je Sodišče Evropske unije izjavilo v sodbi o zadevi C-368/10 Evropska komisija proti 
Nizozemski (zadeva Severna Holandija), je jasno, da lahko tudi v okviru sedanje direktive 
javni organi naročniki pri iskanju „ekonomsko najugodnejše ponudbe“ upoštevajo socialne 
razloge. Prejšnji primeri so že potrdili, da so okoljevarstveni razlogi dopustni. In sicer so se v 
Severni Holandiji odločili, da se merila pravične trgovine (tj. načela, ki veljajo za transakcije 
v zvezi z izdelkom) lahko upoštevajo kot merila za oddajo.

Predlog spremembe 370
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) „standardizirani izdelki“pomenijo 
izdelke, katerih sestava ali značilnosti se 
bistveno ne razlikujejo;

Or. en

Predlog spremembe 371
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „koncesija za storitve“ pomeni 
naročilo enake vrste kot javno naročilo 
storitev, razen da je povračilo za 
opravljanje storitev bodisi samo pravica 
do izkoriščanja storitev ali ta pravica 
skupaj s plačilom.

Or. en

Predlog spremembe 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „vzajemna družba za izvajanje 
javnih storitev“ je organizacija z 
naslednjimi značilnostmi:
a) sestavljajo jo v glavnem posamezniki, ki 
so zapustili delovno mesto v javnem 
sektorju, da bi opravljali javne storitve v 
okviru te organizacije;
b) organizacija večino storitev izvaja za 
javni sektor;
c) lastništvo ali vključitev zaposlenih ima 
pomemben vpliv na upravljanje 
organizacije.
Vzajemna družba za izvajanje javnih 
storitev ima lahko različne oblike v smislu 
poslovnega modela in članstva.

Or. en

Predlog spremembe 373
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „strategija naročil“ pomeni 
strategijo javnih naročil. Določa načela 
Unije za naročila v javnem sektorju in 
usmeritvena načela in dejavnosti za 
izvajanje vizije na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 374
Ádám Kósa

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „dostopnost“ pomeni, da je 
invalidnim ali funkcionalno oviranim 
osebam v vseh okoliščinah (tudi v 
razmerah v sili) omogočen lahek pristop, 
vstop, izhod, upravljanje, udeležba ter 
varna, samostojna in dostojna uporaba 
blaga, storitve, lokacije, tehnologije 
(vključno z informacijskimi in 
komunikacijskimi tehnologijami in 
sistemi) ali grajenega okolja. To ne 
izključuje uporabe podpornih 
pripomočkov ali prilagojenega in 
alternativnega načina komunikacije, da bi 
dosegli dostopnost za določene skupine 
invalidnih oseb, kjer je to potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 375
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „izključeni proizvodi, gradnje, blago 
ali storitve“ pomenijo proizvode, gradnje, 
blago ali storitve s poreklom iz države, s 
katero Unija ni sklenila mednarodnega 
sporazuma na področju javnih naročil, 
vključno z obveznostmi glede dostopa do 
trga, ali proizvodi, gradnje, blago ali 
storitve s poreklom iz države, s katero je 
Unija sklenila tak sporazum, vendar se 
zanje zadevni sporazum ne uporablja;

Or. fr

Predlog spremembe 376
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) „izključeno blago ali storitve“ 
pomenijo blago ali storitev s poreklom iz 
države, s katero Unija ni sklenila 
mednarodnega sporazuma na področju 
javnih naročil, vključno z obveznostmi 
glede dostopa do trga, ali blago ali storitev 
s poreklom iz države, s katero je Unija 
sklenila tak sporazum, vendar se za to 
blago ali storitev zadevni sporazum ne 
uporablja;

Or. en

Predlog spremembe 377
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) „dostopnost“ pomeni, da je 
invalidnim ali funkcionalno oviranim 
osebam v vseh okoliščinah (tudi v 
razmerah v sili) omogočen lahek pristop, 
vstop, izhod, upravljanje, udeležba ter 
varna, samostojna in dostojna uporaba 
blaga, storitve, lokacije, tehnologije 
(vključno z informacijskimi in 
komunikacijskimi tehnologijami in 
sistemi) ali grajenega okolja. To ne 
izključuje uporabe podpornih 
pripomočkov ali prilagojenega in 
alternativnega načina komunikacije, da bi 
dosegli dostopnost za določene skupine 
invalidnih oseb, kjer je to potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 378
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri javnih naročilih, katerih predmet je 
naročilo iz te direktive in naročilo ali drugi 
elementi, ki niso zajeti v tej direktivi ali 
direktivah [ki nadomeščajo 
Direktivo 2004/17/ES] ali 2009/81/ES26, se 
del naročila, ki pomeni naročilo iz te 
direktive, odda v skladu z določbami te 
direktive.

Pri pogodbah, katerih predmet je naročilo 
iz te direktive in naročilo ali drugi 
elementi, ki niso zajeti v tej direktivi ali 
direktivah [ki nadomeščajo 
Direktivo 2004/17/ES] ali 2009/81/ES26, se 
način izvajanja te direktive določi na 
podlagi glavnega predmeta pogodbe.

Or. es

Predlog spremembe 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri javnih naročilih, katerih predmet je 
naročilo iz te direktive in naročilo ali drugi 
elementi, ki niso zajeti v tej direktivi ali 
direktivah [ki nadomeščajo
Direktivo 2004/17/ES] ali 2009/81/ES, se 
del naročila, ki pomeni naročilo iz te
direktive, odda v skladu z določbami te 
direktive.

Ob upoštevanju odstavkov 3 in 4:

(a) pri javnih naročilih, katerih predmet je 
naročilo iz te direktive in naročilo ali drugi 
elementi, ki niso zajeti v Direktivi [ki 
nadomešča Direktivo 2004/17/ES] ali 
drugače niso zajeti v tej direktivi, se del 
naročila, ki pomeni naročilo iz te direktive, 
odda v skladu z določbami te direktive.

Pri mešanih javnih naročilih, ki vsebujejo 
elemente javnih naročil in koncesij, se del 
naročila, ki pomeni javno naročilo iz te 
direktive, odda v skladu z določbami te 
direktive. 

(b) pri mešanih javnih naročilih, ki 
vsebujejo elemente javnih naročil in 
koncesij, se del naročila, ki pomeni javno 
naročilo iz te direktive, odda v skladu z 
določbami te direktive.

Če so različni deli zadevnega naročila 
objektivno neločljivi, se uporaba te 
direktive določi na podlagi glavnega 
predmeta navedenega naročila.

(c) če so različni deli zadevnega naročila 
objektivno neločljivi, se uporaba te 
direktive določi na podlagi glavnega 
predmeta navedenega naročila.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da ne prihaja do prekrivanja med to direktivo in veljavnimi 
pravili za javna naročila na obrambnem področju.

Predlog spremembe 380
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri mešanih javnih naročilih, ki vsebujejo 
elemente javnih naročil in koncesij, se del 
naročila, ki pomeni javno naročilo iz te 
direktive, odda v skladu z določbami te 
direktive.

Pri mešanih javnih naročilih, ki vsebujejo 
elemente javnih naročil in koncesij, se 
način izvajanja direktive določi na podlagi 
glavnega predmeta pogodbe.

Or. es

Predlog spremembe 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri javnih naročilih, katerih predmet 
je naročilo iz te direktive in naročilo ali 
drugi elementi, ki so zajeti v Direktivi 
2009/81/ES, se naročilo odda v skladu z 
Direktivo 2009/81/ES, pod pogojem da je 
oddaja enega samega naročila upravičena 
z objektivnimi razlogi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da ne prihaja do prekrivanja med to direktivo in veljavnimi 
pravili na obrambnem področju.

Predlog spremembe 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pri javnih naročilih, katerih predmet 
je naročilo iz te direktive in Direktive 
2009/81/ES ter naročilo ali drugi 
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elementi, ki niso zajeti v nobeni od njiju, 
za naročilo ne velja ta direktiva, pod 
pogojem da je oddaja enega samega 
naročila upravičena z objektivnimi 
razlogi. Vendar se odločitev za oddajo 
enega samega javnega naročila ne sme 
sprejeti zato, da bi se izključila naročila iz 
uporabe te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da ne prihaja do prekrivanja med to direktivo in veljavnimi 
pravili za javna naročila na obrambnem področju.

Predlog spremembe 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 5 000 000 EUR za javna naročila 
gradenj;

(a) 8 000 000 EUR za javna naročila 
gradenj;

Or. en

Predlog spremembe 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 5 000 000 EUR za javna naročila 
gradenj;

(a) 7 500 000 EUR za javna naročila 
gradenj;

Or. en
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Predlog spremembe 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 130 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti 
organi; kadar javna naročila blaga oddajo 
javni organi naročniki s področja obrambe,
se navedena mejna vrednost uporablja 
samo za naročila, ki zadevajo izdelke iz 
Priloge III;

(b) 300 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti 
organi; kadar javna naročila blaga oddajo 
javni organi naročniki s področja obrambe, 
se navedena mejna vrednost uporablja 
samo za naročila, ki zadevajo izdelke iz 
Priloge III;

Or. en

Predlog spremembe 386
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 130 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti 
organi; kadar javna naročila blaga oddajo 
javni organi naročniki s področja obrambe, 
se navedena mejna vrednost uporablja 
samo za naročila, ki zadevajo izdelke iz 
Priloge III;

(b) 260 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti 
organi; kadar javna naročila blaga oddajo 
javni organi naročniki s področja obrambe, 
se navedena mejna vrednost uporablja 
samo za naročila, ki zadevajo izdelke iz 
Priloge III;

Or. nl

Predlog spremembe 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 130 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti 
organi; kadar javna naročila blaga oddajo 
javni organi naročniki s področja obrambe, 
se navedena mejna vrednost uporablja 
samo za naročila, ki zadevajo izdelke iz 
Priloge III;

(b) 195 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti 
organi; kadar javna naročila blaga oddajo 
javni organi naročniki s področja obrambe, 
se navedena mejna vrednost uporablja 
samo za naročila, ki zadevajo izdelke iz 
Priloge III;

Or. en

Predlog spremembe 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 200 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

(c) 400 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

Or. de

Obrazložitev

Nizki prag ni v skladu s ciljem, da se omogoči najboljše možno razmerje med ceno in 
storitvijo. Pri oddaji naročila za čiščenje stavbe je npr. razširjena praksa, da se razpiše 
čiščenje velike upravne zgradbe skupaj z manjšimi stavbami, da se ustvari dobro skupno 
razmerje med ceno in storitvijo. Če bi javni organ naročnik rad dosegel dober ekonomski 
rezultat, bo naročilo praviloma preseglo navedeni prag.

Predlog spremembe 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 200 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

(c) 400 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

Or. en

Predlog spremembe 390
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 200 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

(c) 400 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

Or. nl

Predlog spremembe 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 200 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

(c) 300 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

Or. en

Predlog spremembe 392
Christel Schaldemose
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) V zvezi z določbami točke (c) člena 4 
se lahko države članice odločijo, da ne 
bodo uporabile za konkurenco odprtega 
razpisnega postopka na ravni EU, če je 
vrednost naročila med 200 000 EUR in 
1 000 000 EUR.

Or. da

Predlog spremembe 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s ponovno uvedbo razlikovanja med storitvami A in B.

Predlog spremembe 394
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

črtano
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Or. da

Predlog spremembe 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 1 000 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev praga za socialne storitve in druge posebne storitve vrednosti sektorske 
direktive, ki znaša 1 000 000 EUR. Vrednost bi morala biti enaka, ker gre za enake storitve.
To je tudi primerno, ker se socialne storitve ponavadi izvajajo krajevno zelo omejeno in za 
notranji trg niso zelo pomembne.

Predlog spremembe 396
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 1000 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

Or. en

Predlog spremembe 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 1 000 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

Or. en

Predlog spremembe 398
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 1 000 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

Or. nl

Predlog spremembe 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 1 000 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

Or. en

Predlog spremembe 400
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 1 000 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

Or. en

Obrazložitev

Mejna vrednost za socialne storitve in druge posebne storitve bi morala biti usklajena z 
mejnimi vrednostmi direktive za posebne sektorje (člen 12 c predloga Komisije), to pa je 
1 000 000 EUR. To se zdi še zlasti primerno, ker se socialne storitve ponavadi izvajajo na 
izrazito lokalni ravni in so za notranji trg manjšega pomena.

Predlog spremembe 401
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI B.

Or. fr

Predlog spremembe 402
Kerstin Westphal

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 1 000 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

Or. de
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Obrazložitev

Prag bi moral biti enoten v direktivi o javnih naročilih in sektorski direktivi (tam člen 12 c 
predloga Komisije) in znašati 1 000 000 EUR, ker gre za enake storitve in je zaželeno, da bi 
se pravo enako uporabljajo. To se zdi tudi primerno, ker se socialne storitve ponavadi 
izvajajo zelo krajevno omejeno in za notranji trg niso zelo pomembne.

Predlog spremembe 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 500 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

(d) 750 000 EUR za javna naročila 
socialnih in drugih posebnih storitev iz 
Priloge XVI.

Or. en

Predlog spremembe 404
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) 500 000 EUR za javna naročila blaga 
in storitev, ki jih oddajo neprofitne 
organizacije civilne družbe, ter projektne 
natečaje, ki jih razpišejo takšne 
organizacije, tudi če se obravnavajo kot 
osebe javnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za naročila gradenj, blaga in storitev, ki 
so pod to mejno vrednostjo, države članice 
izvajajo nacionalne postopke za javne 
razpise, ki zagotavljajo skladnost z načeli 
enakega dostopa, nediskriminacije in 
preglednosti iz Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 406
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Javni organi naročniki lahko oddajo 
naročila za posamezne sklope brez 
uporabe postopkov iz te direktive, če je 
ocenjena vrednost zadevnega sklopa brez 
DDV nižja od 80 000 EUR za blago ali 
storitve oziroma enega milijona EUR za 
gradnje. Vendar celotna vrednost tako 
oddanih sklopov brez uporabe te direktive 
ne presega 20 % celotne vrednosti vseh 
sklopov, na katere so bili razdeljeni 
predlagana gradnja, predlagana 
pridobitev podobnega blaga ali 
predlagana nabava storitev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot v zvezi s predlogom spremembe 44 je treba poudariti, da bodo te določbe 
ustvarile nepotrebno upravno breme, ne pa dodane vrednosti, npr. za MSP.

Predlog spremembe 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Javni organi naročniki lahko oddajo 
naročila za posamezne sklope brez uporabe 
postopkov iz te direktive, če je ocenjena 
vrednost zadevnega sklopa brez DDV nižja 
od 80 000 EUR za blago ali storitve 
oziroma enega milijona EUR za gradnje. 
Vendar celotna vrednost tako oddanih 
sklopov brez uporabe te direktive ne 
presega 20 % celotne vrednosti vseh 
sklopov, na katere so bili razdeljeni 
predlagana gradnja, predlagana pridobitev 
podobnega blaga ali predlagana nabava 
storitev.

9. Javni organi naročniki lahko oddajo 
naročila za posamezne sklope brez uporabe 
postopkov iz te direktive, če je ocenjena 
vrednost zadevnega sklopa brez DDV nižja 
od 160 000 EUR za blago ali storitve 
oziroma dveh milijonov EUR za gradnje. 
Vendar celotna vrednost tako oddanih 
sklopov brez uporabe te direktive ne 
presega 20 % celotne vrednosti vseh 
sklopov, na katere so bili razdeljeni 
predlagana gradnja, predlagana pridobitev 
podobnega blaga ali predlagana nabava 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Javni organi naročniki lahko oddajo 
naročila za posamezne sklope brez uporabe 
postopkov iz te direktive, če je ocenjena 
vrednost zadevnega sklopa brez DDV nižja 
od 80 000 EUR za blago ali storitve 
oziroma enega milijona EUR za gradnje. 
Vendar celotna vrednost tako oddanih 
sklopov brez uporabe te direktive ne 
presega 20 % celotne vrednosti vseh 
sklopov, na katere so bili razdeljeni 
predlagana gradnja, predlagana pridobitev 
podobnega blaga ali predlagana nabava 
storitev.

9. Javni organi naročniki lahko oddajo 
naročila za posamezne sklope brez uporabe
postopkov iz te direktive, če je ocenjena 
vrednost zadevnega sklopa brez DDV nižja 
od 120 000 EUR za blago ali storitve 
oziroma 1 500 000 EUR za gradnje. 
Vendar celotna vrednost tako oddanih 
sklopov brez uporabe te direktive ne 
presega 30 % celotne vrednosti vseh 
sklopov, na katere so bili razdeljeni 
predlagana gradnja, predlagana pridobitev 
podobnega blaga ali predlagana nabava 
storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 409
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija od 30. junija 2014 vsaki dve leti 
preveri, ali mejne vrednosti iz točk (a), (b) 
in (c) člena 4 ustrezajo tistim iz Sporazuma 
o vladnih naročilih, ter jih po potrebi 
spremeni.

Komisija od 30. junija 2014 vsaki dve leti 
preveri, ali mejne vrednosti iz točk (a), (b) 
in (c) člena 4 ustrezajo tistim iz Sporazuma 
o vladnih naročilih, ter jih po potrebi 
spremeni. Komisija po možnosti zviša 
pragove, pri čemer jih prednostno poviša 
med naslednjim krogom pogajanj, če so 
določeni v sporazumu o vladnih naročilih.

Or. nl

Predlog spremembe 410
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po možnosti tudi zagotovi 
pravilno izvajanje načela vzajemnosti v 
zvezi z dostopom tretjih držav do javnih 
naročil.

Or. nl

Predlog spremembe 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Ureditev za javna naročila storitev
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Naročila, katerih predmet so storitve s 
seznama v Prilogi XVI A, se oddajo v 
skladu s členi 39 do 69.
Naročila, katerih predmet so storitve s 
seznama v Prilogi XVI B, se oddajo samo 
v skladu s členom 40 in členom 48(1).
Javna naročila, katerih predmet so 
storitve s seznama v Prilogi XVI A in 
Prilogi XVI B, se oddajo v skladu s členi 
39 do 88, če je vrednost storitev s seznama 
v Prilogi XVI A večja od vrednosti storitev 
s seznama v Prilogi XVI B. V drugih 
primerih se naročila oddajo v skladu s 
členom 40 in členom 48(1).

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba razlikovanja med storitvami A in B.

Predlog spremembe 412
Tiziano Motti

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za javna 
naročila, katerih glavni cilj je omogočiti 
javnim organom naročnikom 
zagotavljanje poštnih storitev in drugih 
storitev, ki niso poštne storitve.
Za namene tega člena:
„poštne storitve“ pomenijo storitve 
sprejema poštnih pošiljk, njihovega 
sortiranja, usmerjanja in dostave. To 
vključuje storitve, ki spadajo na področje 
univerzalne storitve, vzpostavljene v 
skladu z Direktivo 97/67/ES, ter storitve, 
ki na to področje ne spadajo; 
„druge storitve, ki niso poštne storitve“: 
pomenijo storitve na naslednjih 
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področjih:
(i) storitve obdelave pošte (storitve pred in 
po pošiljanju, vključno s „storitvami 
vložišča“);
(ii) storitve z dodano vrednostjo, povezane 
z elektronskimi sredstvi in ki se v celoti 
opravljajo z elektronskimi sredstvi 
(vključno z varnim prenosom šifriranih 
dokumentov z elektronskimi sredstvi, 
storitvami upravljanja naslovov in 
prenosom registrirane elektronske pošte);
(iii) storitve v zvezi s poštnimi pošiljkami, 
ki niso vključene v točki (a), kot je 
nenaslovljena direktna pošta;
(iv) finančne storitve, kakor so 
opredeljene v CPV pod referenčnimi 
številkami od 66100000-1 do 66720000-3 
in členu 19(c), predvsem poštne nakaznice 
in poštno brezgotovinsko poslovanje;
(v) filatelistične storitve;
(vi) logistične storitve (storitve, ki so 
kombinacija fizične dostave in/ali 
skladiščenja z drugimi nepoštnimi 
funkcijami).

Or. en

Obrazložitev

Glede na stanje učinkovite tržne konkurence v sektorju poštnih storitev po uveljavitvi pravil 
EU, katerih cilj je liberalizacija tega sektorja, je treba javna naročila na tem področju 
izključiti iz področja uporabe te direktive, saj je njihov namen predvsem omogočiti javnim 
organom naročnikom, da opravljajo nekatere dejavnosti v sektorju poštnih storitev.

Predlog spremembe 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
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Izključitev blaga, zajetega v režimu fiksne 
cene

Ta direktiva se ne uporablja za naročila 
za dobavo blaga ali opravljanje storitev, za 
katere je po zakonu določena fiksna cena.

Or. en

Predlog spremembe 414
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Ta direktiva se ne uporablja za koncesije 
za storitve iz člena 2(1)(11a)(novo).

Or. de

Predlog spremembe 415
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7b
Ta direktiva se ne uporablja za javna 
naročila, ki jo odda en javni organ 
naročnik drugemu javnemu organu 
naročniku ali združenju javnih organov 
naročnikov na podlagi izključne pravice, 
ki jo ta uživa v skladu z objavljenimi 
pravnimi ali upravnimi določbami, 
skladnimi s Pogodbo.

Or. de
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Predlog spremembe 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Posebne izključitve na področju poštnih 

storitev
Ta direktiva se ne uporablja za javna 
naročila, katerih glavni cilj je omogočiti 
javnim organom naročnikom opravljanje 
poštnih storitev in drugih storitev, ki niso 
poštne storitve.
Za namene tega člena:
„poštne storitve“ pomenijo storitve 
sprejema poštnih pošiljk, njihovega 
sortiranja, usmerjanja in dostave. To 
vključuje storitve, ki spadajo na področje 
univerzalne storitve, vzpostavljene v 
skladu z Direktivo 97/67/ES, ter storitve, 
ki na to področje ne spadajo;
„druge storitve, ki niso poštne storitve“: 
pomenijo storitve na naslednjih 
področjih:
(i) storitve obdelave pošte (storitve pred in 
po pošiljanju, vključno s „storitvami 
vložišča“);
(ii) storitve z dodano vrednostjo, povezane 
z elektronskimi sredstvi in ki se v celoti 
opravljajo z elektronskimi sredstvi 
(vključno z varnim prenosom šifriranih 
dokumentov z elektronskimi sredstvi, 
storitvami upravljanja naslovov in 
prenosom registrirane elektronske pošte);
(iii) storitve v zvezi s poštnimi pošiljkami, 
ki niso vključene v točki (a), kot je 
nenaslovljena direktna pošta;
(iv) finančne storitve, kakor so 
opredeljene v CPV pod referenčnimi 
številkami od 66100000-1 do 66720000-3 
in členu 19(c), predvsem poštne nakaznice 
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in poštno brezgotovinsko poslovanje;
(v) filatelistične storitve;
(vi) logistične storitve (storitve, ki so 
kombinacija fizične dostave in/ali 
skladiščenja z drugimi nepoštnimi 
funkcijami).

Or. en

Predlog spremembe 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Posebne izključitve na področju poštnih 

storitev
Ta direktiva se ne uporablja za javna 
naročila, katerih glavni cilj je omogočiti 
javnim organom naročnikom opravljanje 
poštnih storitev in drugih storitev, ki niso 
poštne storitve.
Za namene tega člena:
„poštne storitve“ pomenijo storitve 
sprejema poštnih pošiljk, njihovega 
sortiranja, usmerjanja in dostave. To 
vključuje storitve, ki spadajo na področje 
univerzalne storitve, vzpostavljene v 
skladu z Direktivo 97/67/ES, ter storitve, 
ki na to področje ne spadajo;
„druge storitve, ki niso poštne storitve“: 
pomenijo storitve na naslednjih 
področjih:
(i) storitve obdelave pošte (storitve pred in 
po pošiljanju, vključno s „storitvami 
vložišča“);
(ii) storitve z dodano vrednostjo, povezane 
z elektronskimi sredstvi in ki se v celoti 
opravljajo z elektronskimi sredstvi 
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(vključno z varnim prenosom šifriranih 
dokumentov z elektronskimi sredstvi, 
storitvami upravljanja naslovov in 
prenosom registrirane elektronske pošte);
(iii) storitve v zvezi s poštnimi pošiljkami, 
ki niso vključene v točki (a), kot je 
nenaslovljena direktna pošta;
(iv) finančne storitve, kakor so 
opredeljene v CPV pod referenčnimi 
številkami od 66100000-1 do 66720000-3 
in členu 19(c), predvsem poštne nakaznice 
in poštno brezgotovinsko poslovanje;
(v) filatelistične storitve;
(vi) logistične storitve (storitve, ki so 
kombinacija fizične dostave in/ali 
skladiščenja z drugimi nepoštnimi 
funkcijami).

Or. en

Obrazložitev

Klasična direktiva se ne bi smela uporabljati za naročila, ki so bila izključena iz področja 
direktive za posebne sektorje. Glede na stanje učinkovite tržne konkurence v sektorju poštnih 
storitev po uveljavitvi pravil EU, katerih cilj je liberalizacija tega sektorja, je treba javna 
naročila na tem področju izključiti iz področja uporabe te direktive, saj je njihov namen 
predvsem omogočiti naročnikom, da opravljajo nekatere dejavnosti v sektorju poštnih 
storitev.

Predlog spremembe 418
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nakup, razvoj, produkcijo ali 
koprodukcijo programskega gradiva za 
avdiovizualne medijske storitve, ki jih 
oddajo radiodifuzne organizacije, ali 
naročila za oddajni čas, ki se oddajo 
ponudnikom avdiovizualnih medijskih 
storitev;

(b) nakup, razvoj, produkcijo ali 
koprodukcijo programskega gradiva in 
povezane pripravljalne storitve za 
avdiovizualne medijske storitve, ki jih 
oddajo radiodifuzne organizacije, ali 
naročila za oddajni čas, ki se oddajo 
ponudnikom avdiovizualnih medijskih 
storitev, pri čemer so medijske storitve 
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opredeljene kot storitve, ki vključujejo 
kakršen koli prenos in distribucijo s 
katero koli obliko elektronskega omrežja;

Or. fr

Obrazložitev

Ta odstavek je oblikovan tako, da upošteva tehnološki razvoj na področju medijev.

Predlog spremembe 419
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) storitve na področju arbitraže in 
sprave;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) storitve na področju arbitraže in sprave; (c) storitve na področju arbitraže in 
mediacije ter naslednje pravne storitve: 

 (i) pravno zastopanje v sodnih postopkih 
pred sodišči ali javnimi organi, ki ga za 
stranko opravlja odvetnik v smislu člena 1 
Direktive 77/249/EGS; 
(ii) storitve overovljanja dokumentov, ki 
jih lahko opravljajo le notarji 
(iii) pravne storitve, ki ji opravljajo 
skrbniki ali zakoniti zastopniki 
mladoletnikov, ali druge pravne storitve, 
ponudnike katerih imenuje sodišče v 
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zadevni državi članici; 
(iv) druge pravne storitve, ki so v zadevnih 
državah članicah povezane z izvajanjem 
javne oblasti.

Or. en

Predlog spremembe 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) storitve na področju arbitraže in sprave; (c) storitve na področju arbitraže in sprave 
ter dejavnost javnega uslužbenca, ki ga 
zakon zavezuje k neodvisnosti in 
nepristranskosti, zlasti notarja;

Or. de

Predlog spremembe 422
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) storitve na področju arbitraže in sprave; (c) storitve na področju arbitraže in sprave
ter odvetniške storitve pravnega 
zastopanja;

Or. fr

Predlog spremembe 423
Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c



AM\908710SL.doc 185/206 PE492.857v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) storitve na področju arbitraže in sprave; (c) storitve na področju arbitraže in 
mediacije, vključno s storitvami reševanja 
sporov;

Or. en

Obrazložitev

„Storitve reševanja sporov“ so posebne storitve na področju mediacije, povezane z uporabo 
pogojev Mednarodne zveze svetovalnih inženirjev (FIDIC) v pogodbah za gradbena in 
inženirska dela, ki jih je sprejela Svetovna banka.

Predlog spremembe 424
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) storitve na področju arbitraže in sprave; (c) storitve na področju arbitraže in sprave, 
pravne in notarske storitve;

Or. de

Predlog spremembe 425
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) storitve na področju arbitraže in sprave; c) storitve na področju arbitraže in 
mediacije ali storitve javnega uradnika, ki 
mora biti neodvisen in nepristranski;

Or. pl
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Predlog spremembe 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) naslednje pravne storitve:
(i) pravno zastopanje v sodnih postopkih 
pred nacionalnimi sodišči ali javnimi 
organi države članice, ki ga za stranko 
opravlja odvetnik v smislu člena 1 
Direktive 77/249/EGS;
(ii) storitve overovljanja dokumentov, ki 
jih lahko opravljajo le notarji
(iii) pravne storitve, ki ji opravljajo 
skrbniki ali zakoniti zastopniki 
mladoletnikov, ali druge pravne storitve, 
ponudnike katerih imenuje sodišče v 
zadevni državi članici;
(iv) druge pravne storitve, ki so v zadevnih 
državah članicah povezane z izvajanjem 
javne oblasti, tudi če le priložnostno.

Or. en

Obrazložitev

To je kompromisna rešitev, da ne bi bilo treba ponovno določiti storitev Dela B. Predlog 
spremembe uvaja dodatne izjeme pri uporabi direktiv, pri čemer je ohranjen novi člen o 
socialnih in drugih storitvah, ki je razširjen z istimi namenom in ima poleg tega podvojeno 
mejno vrednost.

Predlog spremembe 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) naslednje pravne storitve:
(i) pravno zastopanje strank v pravnih 
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postopkih pred sodiščem ali upravnimi 
organi prek odvetnika v smislu člena 1 
Direktive 77/249/EGS;
(ii) overovitve in potrditve istovetnosti 
dokumentov pri notarju;
(iii) pravne storitve, ki jih pooblaščene 
osebe in imenovani skrbniki, ali druge 
pravne storitve, ki jih države članice 
zagotavljajo pred sodiščem;
(iv) druge pravne storitve, ki so v državah 
članicah, tudi če samo priložnostno, 
povezane z izvajanjem nalog javne 
uprave.

Or. de

Obrazložitev

Z vključitvijo notarskih dejavnosti v področje uporabe direktive bi posegli v pristojnosti držav 
članic, da notarjem dodelijo vlogo organa za pravosodje, zaradi česar je notarjem 
prepovedano komercialno ravnanje in določiti plačilo njihovih storitev z zakonskimi 
določbami. Že vnaprej je jasno, da cilja postopka javnih naročil, ki je konkurenca pri stroških 
in storitvah, pri notarskih storitvah ni mogoče doseči.

Predlog spremembe 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, storitve centralne 
banke in operacije, izvedene z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost;

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ali transakcije javnih organov 
naročnikov za pridobitev denarja ali 
kapitala, storitve centralne banke in 
operacije, izvedene z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost, ali 
transakcije javnih organov naročnikov za 
pridobitev denarja ali kapitala;
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Or. en

Predlog spremembe 429
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta27, storitve centralne 
banke in operacije, izvedene z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost;

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27, posle, s katerimi javni organi 
naročniki pridobivajo denar ali kapital, 
ter storitve centralne banke in operacije, 
izvedene z evropskim instrumentom za 
finančno stabilnost;

Or. de

Predlog spremembe 430
Kerstin Westphal

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta27, storitve centralne 
banke in operacije, izvedene z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost;

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27, posle, s katerimi javni organi 
naročniki pridobivajo denar ali kapital, 
ter storitve centralne banke in operacije, 
izvedene z evropskim instrumentom za 
finančno stabilnost;

Or. de
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Obrazložitev

Trenutno občine prosijo za kreditno ponudbo pri vsaj 20 bankah. Če bodo morale banke dlje 
časa ohraniti enake pogoje, kot so jih doslej nekaj ur, ne da bi se mogle ustrezno 
refinancirati, bi bilo treba v prihodnje upoštevati tako imenovano opcijo na zamenjavo 
obrestnih mer za čas zagotovitve kredita. Njegovi stroški presegajo današnje pogoje za 
komunalne kredite in bi bistveno zvišali finančne stroške javnih organov.

Predlog spremembe 431
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, storitve centralne 
banke in operacije, izvedene z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost;

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ali transakcije javnih organov 
naročnikov za pridobitev denarja ali 
kapitala, storitve centralne banke in 
operacije, izvedene z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost;

Or. en

Predlog spremembe 432
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta27, storitve centralne 
banke in operacije, izvedene z evropskim 

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27, storitve centralne banke in 
operacije, izvedene z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost, ter 
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instrumentom za finančno stabilnost; posle, s katerimi javni organi naročnikov 
pridobivajo denar ali kapital;

Or. de

Predlog spremembe 433
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta27, storitve centralne 
banke in operacije, izvedene z evropskim 
instrumentom za finančno stabilnost;

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27, posle, s katerimi javni organi 
naročniki pridobivajo denar ali kapital, 
ter storitve centralne banke in operacije, 
izvedene z evropskim instrumentom za 
finančno stabilnost;

Or. de

Obrazložitev

Dolžnost razpisa javnih kreditov zmanjšuje izvedljivost postopkov javnega financiranja in 
bistveno zvišuje stroške. Zato bi se moralo izvzetje finančnih storitev nanašati tudi na naložbe 
in financiranje.

Predlog spremembe 434
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) civilno zaščito in vsakodnevne 
postopke za zagotavljanje varnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 435
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) finančne posle za pridobivanje 
denarja ali kapitala, naložbe ali 
financiranje projektov javnih naročil;

Or. de

Predlog spremembe 436
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) transakcije, ki javnim organom 
naročnikom omogočajo zbiranje denarja 
ali kapitala.

Or. fr

Obrazložitev

S črtanjem izvzetja za organe javnega sektorja, kar zadeva refinanciranje v obliki posojila, se 
ustvarja negotovost, ki negativno vpliva na obrestne mere, in konkurenčna prednost za 
pogodbe o finančnih storitvah, ki so upravičene do izvzetja.

Predlog spremembe 437
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) naročila, ki se oddajo v skladu s 
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posebnimi in izključnimi pravicami, ki so 
v skladu s pogodbami EU

Or. de

Predlog spremembe 438
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pogodbe o zaposlitvi; (e) pogodbe o zaposlitvi, vključno z 
napotitvijo začasnega osebja;

Or. en

Predlog spremembe 439
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pogodbe o zaposlitvi; (e) pogodbe o zaposlitvi in sistem 
obveznega socialnega varstva;

Or. fr

Predlog spremembe 440
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pogodbe o zaposlitvi; (e) pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne 
pogodbe, kar prispeva k izboljšanju 
pogojev dela in zaposlovanja;
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Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je upoštevati pomisleke, ki jih je vzbudila sodba Sodišča v 
zadevi Komisija proti Nemčiji C-271/08. Predlagano besedilo temelji na odstavku 59 zadeve 
Albany C-67/97. Cilj je izključiti kolektivne pogodbe, kar bi prispevalo k izboljšanju pogojev 
dela in zaposlitve, in med drugim sporazume o sistemih dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in zavarovanja itd.

Predlog spremembe 441
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) naročila za storitve splošnega 
gospodarskega pomena, ki zagotavljajo 
skladnost s pravom EU in se dodelijo na 
podlagi odprtega, preglednega in 
nediskriminacijskega postopka.

Or. en

Predlog spremembe 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) civilna zaščita ter vsakodnevno 
zagotavljanje varnosti.

Or. de

Obrazložitev

Pri javnih naročilih na področju civilne zaščite ne smejo biti odločilna merila gospodarnosti.
Sem spada zlasti reševanje v nujnih primerih, ki ga je treba razmejiti od prevoza bolnikov.
Zlasti v podeželskih občinah je reševanje izvaja veliko število prostovoljnih pomočnikov, 
katerih strukturo bi uporaba zakona o javnih naročilih ogrozila.
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Predlog spremembe 443
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) storitve na področju civilne zaščite, 
pripravljenosti na izredne razmere in 
ukrepanju v njih ter zdravstvene storitve v 
izrednih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) civilna zaščita ter vsakodnevno 
zagotavljanje varnosti.

Or. de

Obrazložitev

Sem spada zlasti reševanje v nujnih primerih, ki je sestavni del vsakodnevnega zagotavljanja 
varnosti in ga je treba razmejiti od prevoza z rešilnim avtomobilom. Za zagotovitev uspešne 
civilne zaščite pri vsakodnevnem zagotavljanju varnosti v interesu državljanov bi morala 
zadostovati uporaba načel iz primarne zakonodaje.

Predlog spremembe 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka f a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f a) hotelske in gostinske storitve z 
referenčnimi storitvami CPV od 
55100000-1 do 55524000-9 in od 
98340000-8 do 98341100-6, pod pogojem 
da lahko te storitve opravljajo samo 
gospodarski subjekti iz določene regije.

Or. en

Predlog spremembe 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) javna naročila, ki jih odda en javni 
organ naročnik drugemu javnemu organu 
naročniku ali združenju javnih organov 
naročnikov na podlagi izključne pravice, 
ki jo uživajo v skladu z objavljenimi 
zakoni, podzakonskimi akti in drugimi 
predpisi, skladnimi s Pogodbo.

Or. de

Obrazložitev

Evropske pogodbe državam članicam zagotavljajo izključno pravico do prenosa izključnih 
pravic. To bi se moralo odražati v predpisih za javna naročila.

Predlog spremembe 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)



PE492.857v01-00 196/206 AM\908710SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za naročila javnih storitev, katerih 
predmet je naslednje, veljajo samo členi 
40, 41 in 48 te direktive:
(a) podporne in pomožne prevozne 
storitve;
(b) pravno svetovanje;
(c) čiščenje zgradb;
(d) prevoz po celini, vključno s prevozom 
denarja in kurirskimi storitvami;
(e) informacijske in varnostne storitve.

Or. de

Obrazložitev

Zamisel o razlikovanju med storitvami A in B je treba ohraniti, saj bi ukinitev tega 
razlikovanja v praksi povzročila višje upravne stroške. Da bi se postopek še bolj poenostavil, 
bi bilo treba več storitev, ki so po zakonu trenutno razvrščene med storitve A, uvrstiti med 
storitve B.

Predlog spremembe 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za javna 
naročila storitev, ki jih odda en javni 
organ naročnik drugemu javnemu organu 
naročniku ali združenju javnih organov 
naročnikov na podlagi izključne pravice, 
ki jo uživajo v skladu z objavljenimi 
zakoni, podzakonskimi akti in drugimi 
predpisi, skladnimi s Pogodbo o delovanju 
Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 449
Kerstin Westphal

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročila storitev, ki se oddajo na podlagi 
izključne pravice: Ta direktiva se ne 
uporablja za javna naročila, ki jo odda en 
javni organ naročnik drugemu javnemu 
organu naročniku ali združenju javnih 
organov naročnikov na podlagi izključne 
pravice, ki jo ta uživa v skladu z 
objavljenimi zakonskimi ali upravnimi 
predpisi, skladnimi s Pogodbo.

Or. de

Obrazložitev

Veljavna direktiva 2004/18 izključuje javna naročila blaga, ki temeljijo na izključni pravici, 
vsebovani v (objavljenem) zakonu, uredbi ali upravnem predpisu, skladnimi s pogodbami EU.
Te izključne pravice ustrezajo možnosti, ki jih državam članicam EU zagotavlja Pogodba o 
EU, da podeljujejo take izključne pravice.

Predlog spremembe 450
Kerstin Westphal

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

civilna zaščita ter vsakodnevno 
zagotavljanje varnosti

Or. de

Obrazložitev

Zagotavljanje varnosti, kot je civilna zaščita in reševanje v nujnih primerih, spadajo med 
naloge zagotavljanja varnosti, ki jih morajo zagotavljati javni organi.
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Predlog spremembe 451
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Avdiovizualne medijske storitve iz 
točke (b) prvega odstavka vključujejo 
kakršen koli prenos in distribucijo s 
katero koli obliko elektronskega omrežja.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 10(1)(b).

Predlog spremembe 452
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"Člen 10a
Naročila storitev, ki se oddajo na podlagi 

izključne pravice
Ta direktiva se ne uporablja za javna 
naročila storitev, ki jih en javni organ 
naročnik odda drugemu javnemu organu 
naročniku ali združenju javnih organov 
naročnikov na podlagi izključne pravice, 
ki jo uživajo v skladu z objavljenimi 
zakoni, podzakonskimi akti ali upravnimi 
določbami, skladnimi s Pogodbo.

Or. en

Obrazložitev

Znova se uvede člen 18 veljavne Direktive 2004/18/ES. Ta člen je pomemben za izvajanje 
storitev splošnega gospodarskega pomena; izločena so javna naročila storitev, ki temeljijo na 
izključni pravici, določeni v javnem pravu, uredbah ali upravnih določbah, ki so skladne s 
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Pogodbo. Evropsko sodišče je uporabilo to določbo v zadevi C-360/96.

Predlog spremembe 453
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10b
Specifične oblike izvajanja storitev 

splošnega pomena
Ta direktiva se ne uporablja za preverjene 
in preizkušene postopke v državah 
članicah, ki temeljijo na uporabnikovi 
prosti izbiri ponudnikov storitev (npr. 
sistem kuponov, model svobodne izbire, 
tristrano razmerje) in načelu, da lahko vsi 
ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje, 
predhodno določene z zakonom, ne glede 
na njihovo pravno obliko opravljajo 
storitve, pod pogojem da se pri tem 
upoštevajo splošna načela enake 
obravnave, preglednosti in 
nediskriminacije.

Or. en

Predlog spremembe 454
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10c
Koncesije za storitve

Brez poseganja v uporabo člena 10a se ta 
direktiva ne uporablja za koncesije za 
javne storitve iz člena 2(23a).
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Or. en

Predlog spremembe 455
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
[...]

Or. en

Predlog spremembe 456
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročilo, ki ga javni organ naročnik odda 
drugi pravni osebi, ne spada v področje 
uporabe te direktive, če so izpolnjeni 
naslednji kumulativni pogoji:

1. Vzpostavitev popolnoma javne strukture 
za upravljanje storitev splošnega pomena 
ali socialnih storitev je posebna pravica 
javnih organov, ki je v izključni 
pristojnosti držav članic.
Naročilo, ki ga javni organ naročnik odda 
drugi pravni osebi, ne spada v področje 
uporabe te direktive, če so izpolnjeni 
naslednji kumulativni pogoji:

Or. fr

Predlog spremembe 457
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javni organ naročnik obvladuje zadevno 
pravno osebo podobno kot svoje službe;

(a) javni organ naročnik obvladuje zadevno 
pravno osebo, in sicer podobno kot svoje 
službe, torej odločilno vpliva hkrati na 
strateške cilje in na pomembne odločitve 
pravne osebe, ki jo obvladuje. Za določitev 
obstoja takega obvladovanja se lahko 
upoštevajo dejavniki, kot so raven 
zastopanosti v upravnih organih, 
vodstvenih ali nadzornih organih, 
ustrezne določbe v statutih ali lastniška 
ureditev;

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev meril, ki opredeljujejo pojem „in-house“ posla ter upravičujejo izključitev takih 
pogodb iz področja uporabe direktive. Izraz podobno obvladovanje izhaja iz sodne prakse 
Sodišča EU in utrjuje merilo za obvladovanje, ki ga javni organ naročnik izvaja nad odvisnim 
subjektom. Pojem podobnega obvladovanja je pojasnjen tudi z elementi, prevzetimi iz Uredbe 
(ES) št. 1370/2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza, da se ga 
lažje določi.

Predlog spremembe 458
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 459
Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(b) zadevna pravna oseba najmanj 80 %
svoje dejavnosti, ki je predmet naročila,
izvaja za javne organe naročnike, ki jo 
obvladujejo, ali za druge pravne osebe, ki 
jih obvladujejo isti javni organi naročniki;

Or. en

Predlog spremembe 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 %
svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnik, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik;

(b) zadevna pravna oseba najmanj 80 %
svoje dejavnosti, ki je predmet naročila, 
izvaja za javni organ naročnik, ki jo 
obvladuje, ali za druge pravne osebe, ki jih 
obvladuje ta javni organ naročnik;

Or. de

Obrazložitev

Združitev dejavnosti na različnih sektorjih v skupni holding daje komunalnim podjetjem 
pomembne sinergije, ki jih zakonodaja o javnem naročanju ne bi smela preprečiti. Zato je 
treba promet, ki je relevanten za uporabo merila bistvenosti, omejiti na aktivnosti, ki so 
predmet oddaje naročila.

Predlog spremembe 461
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 % (b) zadevna pravna oseba najmanj 85 %
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svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik;

svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik;

Or. de

Predlog spremembe 462
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(b) zadevna pravna oseba večino svoje 
dejavnosti izvaja za javni organ naročnika, 
ki jo obvladuje, ali za druge pravne osebe, 
ki jih obvladuje ta javni organ naročnik;

Or. nl

Predlog spremembe 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(b) pravna oseba pretežni del svoje 
dejavnosti izvaja za javni organ naročnik, 
ki jo obvladuje, ali za druge pravne osebe, 
ki jih obvladuje isti javni organ naročnik.
Domneva se, da pravna oseba pretežni del 
svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnik, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje isti javni 
organ naročnik, če najmanj 90 % svoje 
dejavnosti, ki je predmet naročila, izvaja 
zanj.

Or. de
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Obrazložitev

Predlog povezuje sodno prakso Evropskega sodišče v zadevi C-107/98 s klavzulo „varnega 
pristana“, s katero se ovrgljivo domneva, kdaj gre za interno dejavnost.

Predlog spremembe 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(b) zadevna pravna oseba najmanj 80 % 
svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik;

Or. en

Predlog spremembe 465
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 % 
skupnega povprečnega prometa ustvari za 
javni organ naročnik, ki jo obvladuje, ali za 
druge pravne osebe, ki jih obvladuje ta 
javni organ naročnik;

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev meril, ki opredeljujejo pojem „in-house“ posla: izraz „90 % dejavnosti“ 
pojasnjuje enega od pravnih izrazov iz sodne prakse („bistveni del dejavnosti“), drugega pa 
pusti nedorečenega, zato se predlaga uvedba izraza „90 % skupnega povprečnega prometa“.
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Predlog spremembe 466
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(b) zadevna pravna oseba najmanj 80 %
svoje dejavnosti, ki je predmet naročila,
izvaja za javni organ naročnika, ki jo 
obvladuje, ali za druge pravne osebe, ki jih 
obvladuje ta javni organ naročnik;

Or. de

Predlog spremembe 467
Małgorzata Handzlik, Róża, grofica Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(b) zadevna pravna oseba glavni del svoje 
dejavnosti izvaja za javni organ naročnika, 
ki jo obvladuje, ali za druge pravne osebe, 
ki jih obvladuje ta javni organ naročnik;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo odraža sodbe Sodišča EU.

Predlog spremembe 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 % (b) zadevna pravna oseba 100 % svoje 
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svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik;

dejavnosti izvaja za javni organ naročnika, 
ki jo obvladuje, ali za druge pravne osebe, 
ki jih obvladuje ta javni organ naročnik;

Or. it


