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Predlog spremembe 1352
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 2 – točki -a in - a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) nanaša se na naravo naročila;
(-aa) določa zamenjavo pogodbene strani;

Or. fr

Obrazložitev

Določbe o spremembi naročil, ki se izvajajo, je treba dopolniti (sprememba narave naročila 
je v vsakem primeru bistvena) in pojasniti (obstoječi odstavek 3 je bil zaradi poenostavitve 
vključen v odstavek 2, saj gre tudi za bistveno spremembo).

Predlog spremembe 1353
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprememba spreminja ekonomsko 
ravnotežje naročila v prid izvajalcu;

(b) sprememba v skladu z opredelitvijo ob 
dodelitvi pogodbe spreminja ekonomsko 
ravnotežje naročila v prid izvajalcu;

Or. es

Predlog spremembe 1354
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sprememba precej razširi obseg naročila 
na blago, storitve ali gradnje, ki niso bile 

(c) sprememba precej razširi predmet 
naročila na blago, storitve ali gradnje, ki 
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prvotno zajete. niso bile prvotno zajete.

Or. fr

Predlog spremembe 1355
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zamenjava pogodbene strani šteje za 
bistveno spremembo v smislu odstavka 1.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Črtanje tega odstavka v skladu s predlogom spremembe k členu 72(2) (novi odstavek cb) 
zaradi pojasnitve.

Predlog spremembe 1356
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja 
za univerzalno ali delno nasledstvo 
drugega gospodarskega subjekta, ki 
izpolnjuje prvotno določena merila za 
ugotavljanje sposobnosti, na mestu 
prvotnega izvajalca po prestrukturiranju 
podjetja ali stečajnem postopku, če to ne 
vključuje drugih bistvenih sprememb 
naročila in ni namenjeno izogibanju 
uporabe te direktive.

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja 
za univerzalno ali delno nasledstvo 
drugega gospodarskega subjekta, ki 
izpolnjuje prvotno določena merila za
ugotavljanje sposobnosti, na mestu 
prvotnega izvajalca po prestrukturiranju 
podjetja ali stečajnem postopku, če to ne 
vključuje drugih bistvenih sprememb 
naročila in ni namenjeno izogibanju 
uporabe te direktive ali v primeru, da javni 
organ naročnik v skladu s členom 71 od 
glavnega izvajalca prevzame status 
podpisnika. 
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Or. en

Obrazložitev

Odstavka 4 in 6 nista dosledna. Da ne bi prišlo do pravnih nejasnosti, bi se morali držati 
besedila 2004/18/ES, ki je podobno odstavku 6, in črtati člen 72(4).

Predlog spremembe 1357
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja 
za univerzalno ali delno nasledstvo 
drugega gospodarskega subjekta, ki 
izpolnjuje prvotno določena merila za 
ugotavljanje sposobnosti, na mestu 
prvotnega izvajalca po prestrukturiranju 
podjetja ali stečajnem postopku, če to ne 
vključuje drugih bistvenih sprememb 
naročila in ni namenjeno izogibanju 
uporabe te direktive.

Točka (-aa) odstavka 2 se ne uporablja za 
univerzalno ali delno nasledstvo drugega 
gospodarskega subjekta, ki izpolnjuje 
prvotno določena merila za ugotavljanje 
sposobnosti, na mestu prvotnega izvajalca 
po prestrukturiranju podjetja, prenosu 
premoženja ali sredstev med podjetji,
prevzemu pogodbene strani po njenem 
stečajnem postopku, če to ne vključuje 
drugih bistvenih sprememb naročila in ni 
namenjeno izogibanju uporabe te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 1358
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja 
za univerzalno ali delno nasledstvo 
drugega gospodarskega subjekta, ki 
izpolnjuje prvotno določena merila za 
ugotavljanje sposobnosti, na mestu 
prvotnega izvajalca po prestrukturiranju 
podjetja ali stečajnem postopku, če to ne 
vključuje drugih bistvenih sprememb 

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja 
za univerzalno ali delno nasledstvo 
drugega gospodarskega subjekta, ki 
izpolnjuje prvotno določena merila za 
ugotavljanje sposobnosti, na mestu 
prvotnega izvajalca po prestrukturiranju 
podjetja v skladu s pogodbeno klavzulo ali 
stečajnem postopku, če to ne vključuje 



PE492.869v01-00 6/159 AM\908760SL.doc

SL

naročila in ni namenjeno izogibanju 
uporabe te direktive.

drugih bistvenih sprememb naročila in ni 
namenjeno izogibanju uporabe te direktive.

Or. es

Predlog spremembe 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek tudi ne velja za 
zamenjavo javnega organa naročnika, če 
je pogodba še naprej v veljavi.

Or. de

Obrazložitev

Pri pogodbah daljše veljavnosti se lahko zgodi, da mora javni organ naročnik tekočo 
pogodbo sporazumno z izvajalcem npr. prenesti na drug organ ali hčerinsko družbo, ki potem 
postane drug naročnik, kar pa ne bi smelo veljati kot bistvena sprememba v smislu določb za 
javna naročila.

Predlog spremembe 1360
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Odstavka 4 in 6 nista dosledna. Da ne bi prišlo do pravnih nejasnosti, bi se morali držati 
besedila 2004/18/ES, ki je podobno odstavku 6, in črtati člen 72(4).

Predlog spremembe 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se vsekakor ne šteje za 
bistveno v smislu odstavka 1, če njena 
vrednost ne presega mejnih vrednosti iz 
člena 4 in je manjša od 10% cene 
prvotnega naročila, pod pogojem, da 
sprememba ne spremeni splošne narave 
javnega naročila. Če je opravljenih več 
zaporednih sprememb, se to ovrednoti na 
podlagi kumulativne vrednosti zaporednih 
sprememb.

Or. de

Obrazložitev

Povečanje naročila za 5 % ni dovolj velika vrednost, saj bi morali sicer uvrstiti kot bistveno 
skoraj vsako najmanjšo spremembo. Zlasti pri javnih gradnjah bi ta vrednost povzročila 
nesorazmerno birokracijo. Vrednost 10 % je v praksi precej bolj stvarna.

Predlog spremembe 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
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smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 15 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. fr

Predlog spremembe 1363
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 ali je 
manjša od 10% cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. fr

Predlog spremembe 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če je manjša od 20 %
cene prvotnega naročila, pod pogojem, da 
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manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

sprememba ne spremeni splošne narave 
javnega naročila. Če je opravljenih več 
zaporednih sprememb, se to ovrednoti na 
podlagi kumulativne vrednosti zaporednih 
sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 1365
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % sedanje cene prvotnega 
naročila, pod pogojem, da sprememba ne 
spremeni splošne narave javnega naročila. 
Če je opravljenih več zaporednih 
sprememb, se to ovrednoti na podlagi 
kumulativne vrednosti zaporednih 
sprememb.

Or. fr

Obrazložitev

Upoštevanje sedanje cene prvotnega naročila, ki je natančnejša referenca.

Predlog spremembe 1366
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
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izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če je njena vrednost 
manjša od 10 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. es

Predlog spremembe 1367
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega 20 % cene prvotnega naročila, pod 
pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. it

Predlog spremembe 1368
Raffaele Baldassarre

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
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presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

presega 10 % cene prvotnega naročila, pod 
pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. it

Predlog spremembe 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 15 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

Leta 2000 je Evropsko sodišče priznalo, da zaradi 10-odstotnega povečanja ni potreben nov 
postopek javnega naročanja (5/10/2000, primer C-337/98, Komisija Evropskih skupnosti 
proti Francoski republiki). Določitev praga na 5 % bi onemogočila spreminjanje pogodb v 
času njihovega trajanja. Posledica bi bile težave pri njihovem izvajanju. 15-odstotni prag 
upošteva nacionalne rešitve in rešitve v evropski sodni praksi ter je namenjen preprečevanju 
zlorab pri uporabi pravil javnega naročanja.

Predlog spremembe 1370
Jürgen Creutzmann
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Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 15 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sedanjo sodno prakso bi bilo treba prag spremeniti na 15 %, da bi imeli naročniki 
in izvajalci manevrski prostor pri odzivanju na spreminjajoče se okoliščine. 

Predlog spremembe 1371
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Spremembe naročil se ne štejejo za 
bistvene v smislu odstavka 1, če so 
predvidene v dokumentaciji o oddaji 
naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih 
klavzulah o pregledu ali možnostih zanj. V 
takih klavzulah so navedeni obseg in 
narava možnih sprememb ter pogoji, pod 
katerimi se lahko uporabijo. Ne 
predvidevajo pa sprememb, ki bi 
spremenile splošno naravo javnega 
naročila.

5. Spremembe naročil se ne štejejo za 
bistvene v smislu odstavka 1, če so 
predvidene v dokumentaciji o oddaji 
naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih 
klavzulah o pregledu, možnostih zanj, kot 
tudi v obliki revizijskih klavzul v zvezi s 
pogoji določanja cen. V takih klavzulah so 
navedeni obseg in narava možnih 
sprememb ter pogoji, pod katerimi se lahko 
uporabijo. Ne predvidevajo pa sprememb, 
ki bi spremenile splošno naravo javnega 
naročila.

Or. fr
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Predlog spremembe 1372
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Spremembe naročil se ne štejejo za 
bistvene v smislu odstavka 1, če so 
predvidene v dokumentaciji o oddaji 
naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih 
klavzulah o pregledu ali možnostih zanj. V 
takih klavzulah so navedeni obseg in 
narava možnih sprememb ter pogoji, pod 
katerimi se lahko uporabijo. Ne 
predvidevajo pa sprememb, ki bi 
spremenile splošno naravo javnega 
naročila.

5. Spremembe naročil se ne štejejo za 
bistvene v smislu odstavka 1, če so 
predvidene v dokumentaciji o oddaji 
naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih 
klavzulah o pregledu ali možnostih zanj, 
ali če so rezultat napak ali izpustitve v 
razpisni dokumentaciji, ki jo zagotovijo 
javni organi naročniki ali naročniki. V 
takih klavzulah so navedeni obseg in 
narava možnih sprememb ter pogoji, pod 
katerimi se lahko uporabijo. Ne 
predvidevajo pa sprememb, ki bi 
spremenile splošno naravo javnega
naročila.

Or. es

Predlog spremembe 1373
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kakršno koli zvišanje cene ni večje od 
50 % vrednosti prvotnega naročila.

(c) kakršno koli zvišanje cene ni večje od 
50 % sedanje vrednosti prvotnega naročila.

Or. fr

Obrazložitev

Upoštevanje sedanje cene prvotnega naročila, ki je natančnejša referenca.
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Predlog spremembe 1374
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Javni organi naročniki v naročilo ne 
uvajajo sprememb v naslednjih primerih:

7. Javni organi naročniki v naročilo ne 
uvajajo sprememb, če bi bila sprememba 
namenjena nadomestilu za tveganja 
zvišanja cen, pred katerimi se je izvajalce 
zavaroval.

(a) Če bi bila sprememba namenjena 
odpravi pomanjkljivosti izvajalca ali 
njihovih posledic, če se te lahko odpravijo 
z uveljavitvijo pogodbenih obveznosti.
(b) če bi bila sprememba namenjena 
nadomestilu za tveganja zvišanja cen, pred 
katerimi se je izvajalce zavaroval.

Or. en

Obrazložitev

Točka a) se črta, ker je problematična. Noben naročnik namreč ne more brez težav urediti 
zahtev, povezanih s pomanjkljivostmi v izvedbi izvajalca, če bi se želel izogniti novemu 
postopku javnega naročanja.

Predlog spremembe 1375
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Javni organi naročniki v naročilo ne 
uvajajo sprememb v naslednjih primerih:

7. Javni organi naročniki v naročilo ne 
morejo uvesti določb tega člena glede 
sprememb v naslednjih primerih:

Or. fr
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Obrazložitev

Pojasnitev besedila predloga direktive, ki je dvoumno.

Predlog spremembe 1376
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 7 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Če bi bila sprememba namenjena 
odpravi pomanjkljivosti izvajalca ali 
njihovih posledic, če se te lahko odpravijo 
z uveljavitvijo pogodbenih obveznosti.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pri zahtevnih projektih bi se onemogočile pragmatične spremembe za izvedbo naročila.
Naročnik bi bil prisiljen, da pogodbene obveznosti izvajalca, ki so v posameznih primerih 
neustrezne ali celo tehnično nemogoče in ki jih praviloma samo naročnik opredeli kot 
pomanjkljive (in jih izvajalec izpodbija) uveljavi po sodni poti. To bi povzročilo pravno 
negotovost in zamude pri izvedbi naročila.

Predlog spremembe 1377
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo javni 
organi naročniki možnost, da pod pogoji, 
določenimi v veljavnem nacionalnem 
pogodbenem pravu, prekinejo javno 
naročilo med njegovo veljavnostjo, če je 
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
javni organi naročniki možnost, da pod 
pogoji, določenimi v veljavnem 
nacionalnem pogodbenem pravu, prekinejo 
javno naročilo med njegovo veljavnostjo, 
če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Or. en
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Predlog spremembe 1378
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo javni 
organi naročniki možnost, da pod pogoji, 
določenimi v veljavnem nacionalnem 
pogodbenem pravu, prekinejo javno 
naročilo med njegovo veljavnostjo, če je 
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Države članice zagotovijo, da se ob 
prekinitvi javnega naročila upošteva 
nacionalno pogodbeno pravo. Države 
članice lahko, ko javnim organom 
naročnikom omogočijo, da pod pogoji, 
določenimi v veljavnem nacionalnem 
pogodbenem pravu, prekinejo javno 
naročilo med njegovo veljavnostjo,
zahtevajo, da je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 1379
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izjeme iz člena 11 prenehajo veljati, če 
je zasebni sektor udeležen v pravni osebi, 
ki se ji odda javno naročilo v skladu s 
členom 11(4);

(a) izjeme iz člena 11 prenehajo veljati, če 
je zasebni sektor udeležen v pravni osebi, 
ki se ji odda javno naročilo v skladu s 
členom 11;

Or. fr

Obrazložitev

Te določbe o prekinitvi javnih naročil ni upravičeno omejiti le na sporazume o horizontalnem 
sodelovanju (člen 11(4)). Veljati bi morala za vse primere iz člena 11 (in-house ter skupni in-
house posli).

Predlog spremembe 1380
Pablo Arias Echeverría
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Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprememba naročila pomeni novo 
oddajanje naročila v smislu člena 72;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 1381
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Sodišče Evropske unije po postopku v 
skladu s členom 258 Pogodbe ugotovi, da 
država članica ni izpolnila svojih 
obveznosti iz pogodb, ker naročnik iz te 
države članice pri oddajanju zadevnega 
naročila ni izpolnil svojih obveznosti iz 
pogodb in te direktive.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1382
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Sodišče Evropske unije po postopku v 
skladu s členom 258 Pogodbe ugotovi, da 
država članica ni izpolnila svojih 
obveznosti iz pogodb, ker naročnik iz te 
države članice pri oddajanju zadevnega 
naročila ni izpolnil svojih obveznosti iz 
pogodb in te direktive.

črtano
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Or. es

Predlog spremembe 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Sodišče Evropske unije po postopku v 
skladu s členom 258 Pogodbe ugotovi, da 
država članica ni izpolnila svojih 
obveznosti iz pogodb, ker naročnik iz te 
države članice pri oddajanju zadevnega 
naročila ni izpolnil svojih obveznosti iz 
pogodb in te direktive.

(c) Sodišče Evropske unije po postopku v 
skladu s členom 258 Pogodbe ugotovi, da 
država članica ni izpolnila svojih 
obveznosti iz pogodb, ker naročnik iz te 
države članice pri oddajanju zadevnega 
naročila ni izpolnil svojih obveznosti iz 
pogodb in te direktive. Izvajalec, ki ni 
vedel za kršitev javnega organa 
naročnika, lahko zahteva nadomestilo 
škode, ki mu je nastala zaradi odpovedi.

Or. de

Obrazložitev

Izvajalec, ki ni vedel za kršitev naročnika, bi moral imeti možnost zahtevati nadomestilo škode 
ali izdatkov, ki so mu nastali, ker je zaupal v veljavnost pogodbe.

Predlog spremembe 1384
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar je zaradi zaporednih sprememb, 
ki jih ponudnik ne more nadzirati, javno 
naročilo nemogoče izvesti, z izjemo 
pridobivanja nesorazmernih naložb, 
države članice zagotovijo, da lahko 
ponudniki pod pogoji, ki jih določa 
veljavno nacionalno pogodbeno pravo:
(a) zaprosijo za nadomestilo katere koli 
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dodatne storitve, potrebne za izvedbo 
naročila;
(b) zaprosijo za prekinitev pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 1385
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če javni organ naročnik prekine ali 
mora prekiniti javni naročilo v času 
njegovega trajanja, pogodbeni partner pa 
ni kršil pogodbe, mu država članica 
zagotovi pravico do nadomestila.

Or. en

Predlog spremembe 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 73 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 73a
Države članice lahko prosto presojajo o 
organiziranju izbire ponudnikov storitev 
na način, ki se jim zdi najprimernejši; 
lahko tudi same prosto izvajajo socialne 
in druge posebne storitve ali organizirajo 
njihovo izvajanje na drugačen način, ki 
ne vključuje sklepanja javnih pogodb, če 
je tak sistem skladen z osnovnimi načeli 
preglednosti in nediskriminacije.

Or. de
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Predlog spremembe 1387
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 73 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 73a
V primeru kršitve vsebine pogodbe, ko
gospodarski subjekt ne more izpolniti 
svojih pogodbenih obveznosti, morajo 
javni organi naročniki opredeliti in 
določiti sankcije, sorazmerne glede na 
tržno vrednost pogodbe, da učinkovito 
odvrnejo od kršitev pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 73 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 73a
Spremljanje izvajanja naročila in registru 

kršitev
1. Javni organi naročniki lahko 
spremljajo delovanje izvajalca, ki mu je 
bilo oddano naročilo, ter v primernih 
fazah v obdobju veljavnosti naročila 
opravijo oceno izvajanja z metodo, ki 
temelji na objektivnih in merljivih merilih 
ter se uporablja sistematično, dosledno in 
pregledno. Vsaka presoja izvedbe naročila 
se sporoči zadevnemu izvajalcu, ki ima 
možnost ugovora zoper ugotovitve v 
razumnem času in možnost sodnega 
varstva.
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2. Če se opravi ocena v skladu z 
odstavkom 1 in se ugotovi, da gospodarski 
subjekt ali podizvajalec, ki ga je 
gospodarski subjekt izbral za določeno 
naročilo, kaže znatne ali nenehne 
pomanjkljivosti pri uresničevanju 
bistvenih zahtev naročila, gospodarski 
subjekt pa ne ugovarja ugotovitvam 
oziroma ugovori gospodarskega subjekta 
niso bili potrjeni z zahtevo po sodnem 
varstvu, javni organ naročnik sporoči 
dejstvo in potrebne podrobnosti take 
ocene nadzornim in upravnim organom, 
navedenim v členih 84 in 88.
3. V tem primeru je gospodarski subjekt 
vpisan v uradni register kršitev, s katerim 
upravljajo nadzorni ali upravni organi iz 
členov 84 in 88. 
4. Države članice zagotovijo, da imajo 
javni organi naročniki enostaven dostop 
do uradnega registra kršiteljev ter da 
zlahka pridobijo informacije in pomoč v 
zvezi z uporabo tega člena prek podpore, 
ki jo ponujajo nadzorni in upravni organi 
iz členov 84, 87 in 88.

Or. en

Predlog spremembe 1389
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 74 črtano
Oddajanje javnih naročil za socialne in 
druge posebne storitve
Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVI, se oddajo v 
skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 4(d).
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Or. da

Predlog spremembe 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 74 črtano
Oddajanje javnih naročil za socialne in 
druge posebne storitve
Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVI, se oddajo v 
skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 4(d).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog direktive
Člen 74 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddajanje javnih naročil za socialne in 
druge posebne storitve

Sodelovanje v javnih naročilih za socialne 
in druge posebne storitve ter oddajanje teh 
naročil

Or. es

Predlog spremembe 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Predlog direktive
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVI, se oddajo v 
skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 4(d).

Javna naročila za socialne in druge 
posebne storitve, naštete v Prilogi XVI, se 
oddajo v skladu s tem poglavjem, če je 
vrednost naročil enaka ali večja od mejne 
vrednosti iz člena 4(d).

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb o kompromisni rešitvi za socialne in druge storitve, da ne bi 
bilo treba ponovno določiti storitev dela B črtati ta člen.

Predlog spremembe 1393
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVI, se oddajo v 
skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 4(d).

Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVI B, se oddajo 
v skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 4(d).

Or. fr

Predlog spremembe 1394
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVI, se oddajo v 

Pogodbe za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVI, se brez 
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skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 4(d).

poseganja v pravico držav članic in/ali 
javnih organov naročnikov, da 
zagotavljajo socialne in druge posebne 
storitve ter da jih organizirajo brez 
postopka za oddajo javnega naročila 
oddajo v skladu s tem poglavjem, če je 
vrednost naročil enaka ali večja od mejne 
vrednosti iz člena 4(d).

Or. fr

Predlog spremembe 1395
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVI, se oddajo v 
skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 4(d).

Brez poseganja v pravico držav članic 
in/ali javnih organov, da sami izvajajo 
socialne in druge posebne storitve, naštete 
v Prilogi XVI, ali jih organizirajo tako, da 
za to ni treba skleniti javnih pogodb, se
pogodbe za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v omenjeni prilogi, oddajo 
v skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 4(d).

Or. en

Predlog spremembe 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog direktive
Člen 74 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 74a
Države članice si lahko pridržijo pravico, 
da postopke za oddajo naročil za socialne 
storitve omejijo na neprofitne 
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organizacije, ki si v glavnem prizadevajo 
za izvajanje programov na področju 
določenih socialnih storitev ali ki so 
specializirane na področju varstva pravic 
ranljivih skupin ljudi, ki je predmet 
naročila.
Neprofitne organizacije so opredeljene kot 
organi, ki najmanj 70 % pozitivnega 
letnega prometa vlagajo v izboljšanje 
svojih dejavnosti ali storitev, ki jih 
opravljajo.

Or. es

Predlog spremembe 1397
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 75 črtano
Objava obvestil
1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz 
člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.
2. Javni organi naročniki, ki so oddali 
javno naročilo za storitve iz člena 74, 
rezultate postopka javnega naročanja 
objavijo z obvestilom o oddaji naročila.
3.
Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.
Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.
4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 49.
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Or. da

Predlog spremembe 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 75 črtano
Objava obvestil
1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz 
člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.
2. Javni organi naročniki, ki so oddali 
javno naročilo za storitve iz člena 74, 
rezultate postopka javnega naročanja 
objavijo z obvestilom o oddaji naročila.
3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.
Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.
4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 49.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1399
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz 
člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1400
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz 
člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Z obveznim predhodnim obveščanjam se bo povečala težavnost veljavnih obveznosti. Zaradi 
tega bi nastale administrativne ovire, pri čemer se sedaj preglednost zagotavlja na podlagi 
zahtev o objavi v zvezi z naročilom.

Predlog spremembe 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz 
člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.

črtano
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Or. de

Obrazložitev

Socialne storitve in druge posebne storitve v smislu člena 74 so samo lokalne in jih zaradi 
njihove narave ni mogoče ponujati čezmejno. Novi predpisi za vnaprejšnje obveščanje o 
socialnih in drugih storitvah povzročajo več birokratskega bremena, kot bi bil za to vrsto 
storitev primeren. Preglednost se lahko zagotavlja že s trenutno veljavnim naknadnim 
obveščanjem.

Predlog spremembe 1402
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz 
člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz 
člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.

1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz člena 
74, svojo namero objavijo na enega od 
naslednjih načinov:
(a) z obvestilom o naročilu, ki vsebuje 
informacije iz dela H Priloge VI v skladu 
s standardnimi obrazci;
(b) s predhodnimo obvestilom, ki se v 
skladu s členom 49 redno objavlja in 
vsebuje informacije iz dela I Priloge VI. 
Ta predhodna obvestila se nanašajo 



AM\908760SL.doc 29/159 PE492.869v01-00

SL

posebej na storitve, ki bodo predmet 
oddanih pogodb.  V njih se navede, da 
bodo pogodbe dodeljene brez nadaljnje 
objave, ter gospodarske subjekte povabi, 
naj pisno izrazijo svoj interes.

Or. en

Obrazložitev

Bistveni predlog spremembe o kompromisu o socialnih in drugih storitvah, da ne bi bilo treba 
ponovno določiti storitev dela B. V povezavi s predlaganim dvigom praga.

Predlog spremembe 1404
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Javni organi naročniki, ki so oddali 
javno naročilo za storitve iz člena 74, 
rezultate postopka javnega naročanja 
objavijo z obvestilom o oddaji naročila.

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. nl

Predlog spremembe 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Javni organi naročniki, ki so oddali 
javno naročilo za storitve iz člena 74, 
rezultate postopka javnega naročanja 
objavijo z obvestilom o oddaji naročila.

2. Javni organi naročniki, ki so oddali 
javno naročilo za storitve iz člena 74, 
rezultate postopka javnega naročanja 
objavijo z obvestilom o oddaji naročila, ki 
v skladu s standardnimi obrazci vsebuje 
informacije iz dela J Priloge VI.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je del predlaganega kompromisa o socialnih storitvah, da ne bi bilo 
treba ponovno določiti storitev dela B.

Predlog spremembe 1406
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.

3. Obvestila iz odstavka 2 vsebujejo 
informacije iz Priloge VI I.

Or. en

Predlog spremembe 1407
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.

3. Obvestila iz odstavka 1 vsebujejo 
informacije iz dela I Priloge VI, navedene 
v skladu s standardnimi obrazci.

Or. nl

Predlog spremembe 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo
informacije iz prilog VI H in VI I, 

3. Komisija vzpostavi standardne obrazce 
iz odstavkov 1 in 2. Navedeni izvedbeni 
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navedene v skladu s standardnimi obrazci. akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 91.

Or. en

Obrazložitev

Del predlaganega kompromisa o socialnih in drugih storitvah.

Predlog spremembe 1409
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.

3. Obvestilo iz odstavka 2 vsebuje
informacije iz Priloge I v skladu s 
standardnim obrazcem.

Or. en

Predlog spremembe 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.

3. Obvestila iz odstavka 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki sledi predlogu k členu 75(1) istih predlagateljev.
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Predlog spremembe 1411
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.

3. Obvestila iz odstavka 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.

Or. de

Predlog spremembe 1412
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1413
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Socialne storitve in druge posebne storitve so samo lokalne in jih zaradi njihove narave ni 
mogoče ponujati čezmejno. Javni organi morajo spoštovati načela preglednosti in enake 
obravnave EU, če želijo zagotavljati take storitve v svojih nacionalnih sistemih. Novi predpisi 
za vnaprejšnje obveščanje o socialnih storitvah povzročajo več birokratskega bremena, kot bi 
bil za to vrsto storitev primeren. 

Predlog spremembe 1416
Peter Simon
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Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 1417
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 49.

4. Obvestila iz odstavka 2 se objavijo v 
skladu s členom 49.

Or. en

Obrazložitev

Posebna obravnava storitev je upravičena samo, če velja za vse storitve enakega značaja. 
Pravne storitve, za katere veljajo enaka načela zaupnosti, ne smejo biti diskriminirane.

Predlog spremembe 1418
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 49.

4. Obvestila iz odstavka 1 se objavijo v 
skladu s členom 49.

Or. nl
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Predlog spremembe 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 49.

4. Obvestila iz tega člena se objavijo v 
skladu s členom 49.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je del predlagane kompromisne rešitve o socialnih in drugih storitvah, 
da ne bi bilo treba ponovno uvesti dela B.

Predlog spremembe 1420
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo
v skladu s členom 49.

4. Obvestilo iz odstavka 2 se objavi v 
skladu s členom 49.

Or. en

Predlog spremembe 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 49.

4. Obvestila iz odstavka 2 se objavijo v 
skladu s členom 49.

Or. de
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Obrazložitev

Predlog spremembe, ki sledi predlogu k členu 75(1) istih predlagateljev.

Predlog spremembe 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 49.

4. Obvestila iz odstavka 2 se objavijo v 
skladu s členom 49.

Or. de

Predlog spremembe 1423
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 76 črtano
Načela za oddajo naročil
1. Države članice vzpostavijo ustrezne
postopke za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 
skladnost z načeli preglednosti in enake 
obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom pa 
zagotovijo upoštevanje posebnosti 
zadevnih storitev.
2. Države članice zagotovijo, da lahko 
javni organi naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev 
vloge uporabnikov ter inovativnost. Poleg 
tega lahko države članice določijo, da 
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izbira izvajalca storitev ne temelji le na 
ceni zagotavljanja storitev.

Or. da

Predlog spremembe 1424
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 76 črtano
Načela za oddajo naročil
1. Države članice vzpostavijo ustrezne 
postopke za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 
skladnost z načeli preglednosti in enake 
obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom pa 
zagotovijo upoštevanje posebnosti 
zadevnih storitev.
2. Države članice zagotovijo, da lahko 
javni organi naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev 
vloge uporabnikov ter inovativnost. Poleg 
tega lahko države članice določijo, da 
izbira izvajalca storitev ne temelji le na 
ceni zagotavljanja storitev.

Or. nl

Obrazložitev

Socialne storitve se pogosto opravljajo lokalno in brez kakršnih čezmejnih učinkov. Nove 
obveznosti na ravni EU bi povzročile nepotrebne administrativne ovire tako za naročnike kot 
izvajalce storitev.
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Predlog spremembe 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 76 črtano
Načela za oddajo naročil
1. Države članice vzpostavijo ustrezne 
postopke za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 
skladnost z načeli preglednosti in enake 
obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom pa 
zagotovijo upoštevanje posebnosti 
zadevnih storitev.
2. Države članice zagotovijo, da lahko 
javni organi naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev 
vloge uporabnikov ter inovativnost. Poleg 
tega lahko države članice določijo, da 
izbira izvajalca storitev ne temelji le na 
ceni zagotavljanja storitev.

Or. de

Obrazložitev

Socialne storitve so samo lokalne in jih zaradi njihove narave ni mogoče ponujati čezmejno. 
Zlasti na področju socialnih in drugih posebnih storitev bi morala biti poenostavitev in 
prožnost ter preprečevanje novih birokratskih ovir na prvem mest. Naknadno obveščanje je 
primerno iz zadostuje za izpolnitev načel preglednosti in enake obravnave.

Predlog spremembe 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 76
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 76 črtano
Načela za oddajo naročil
1. Države članice vzpostavijo ustrezne 
postopke za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 
skladnost z načeli preglednosti in enake 
obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom pa 
zagotovijo upoštevanje posebnosti 
zadevnih storitev.
2. Države članice zagotovijo, da lahko 
javni organi naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev 
vloge uporabnikov ter inovativnost. Poleg 
tega lahko države članice določijo, da 
izbira izvajalca storitev ne temelji le na 
ceni zagotavljanja storitev.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1427
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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zadevnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 1428
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Predlog spremembe 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice vzpostavijo nacionalna 
pravila za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, s čimer zagotovijo, da bodo 
javni organi naročniki upoštevali načela
preglednosti in enake obravnave 
gospodarskih subjektov. Države članice 
lahko določijo ustrezna postopkovna 
pravila, ki javnim organom naročnikom 
omogočajo upoštevanje posebnosti 
zadevnih storitev.

Or. en
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Obrazložitev

Povezano z drugimi predlogi sprememb o kompromisni rešitvi za socialne in druge storitve, 
da ne bi bilo treba ponovno uvesti storitev dela B.

Predlog spremembe 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice vzpostavijo pravila za 
oddajo naročil v skladu s tem poglavjem, 
pri čemer upoštevajo načeli preglednosti in 
enake obravnave gospodarskih subjektov. 
Ta pravila upoštevajo posebnosti zadevnih 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev člena 78 predloga.

Predlog spremembe 1431
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice vzpostavijo ustrezne 
postopke za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 
skladnost z načeli preglednosti in enake 
obravnave gospodarskih subjektov, javnim 
organom naročnikom pa zagotovijo 
upoštevanje posebnosti zadevnih storitev.
Države članice lahko tudi določijo, da 
lahko javni organi naročniki udeležbo v 
postopku za oddajo naročila socialnih in 
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zdravstvenih storitev omejijo na 
neprofitne organizacije. To je določeno v 
obvestilu o naročilu.

Or. fr

Predlog spremembe 1432
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1433
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da javni 
organi naročniki upoštevajo potrebo po 
zagotovitvi visoke kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev vloge 
uporabnikov ter inovativnost. Države
članice določijo, da izbira izvajalca storitev 
ne temelji le na ceni zagotavljanja storitev, 
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zagotavljanja storitev. temveč se pri socialnih storitvah upošteva 
merilo kakovosti in trajnosti. Javni organi 
naročniki se lahko sklicujejo tudi na 
merila iz prostovoljnega evropskega 
okvira kakovosti za socialne storitve. 
Države članice lahko tudi določijo, da 
lahko javni organi naročniki omejijo 
udeležbo v razpisnem postopku za oddajo
naročil socialnih in zdravstvenih storitev 
na neprofitne organizacije, če je to 
potrebno zaradi posebnih potreb 
posameznih skupin ponudnikov.

Or. en

Predlog spremembe 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
javni organi naročniki upoštevajo potrebo 
po zagotovitvi visoke kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, cenovne dostopnosti,
razpoložljivosti in celovitosti storitev, 
posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, vključno s prikrajšanimi in 
ranljivimi skupinami, sodelovanje in 
krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost. Države članice določijo, da 
izbira izvajalca storitev ne temelji le na 
ceni zagotavljanja storitev, temveč da se 
pri socialnih storitvah upoštevajo zgoraj 
omenjena merilo kakovosti in trajnosti.

Or. de

Predlog spremembe 1435
Rosa Estaràs Ferragut
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Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko v skladu z načeli 
celovite in posamezniku prilagojene nege, 
osebne izbire ter stalnosti in kakovosti 
storitev določijo predpise za zagotovitev, 
da bodo te storitve uporabnikom 
zagotavljale organizacije, ki so jih 
zagotavljale pred objavo te direktive, in za 
dodelitev pogodb za te storitve po njeni 
objavi.

Or. es

Predlog spremembe 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de
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Predlog spremembe 1437
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko prosto 
predpišejo, da mora socialne in druge 
posebne storitve iz Priloge XVI opravljati 
posebna vrsta gospodarskih subjektov.

Or. en

Obrazložitev

Da socialnih storitev ne bi moglo opravljati podjetje, ki stremi samo za dobičkom in ne 
spodbuja skrbi za posameznike, je treba državam članicam dovoliti določitev pogoja, da 
lahko socialne storitve opravljajo samo določene vrste podjetij.

Predlog spremembe 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da so javni 
organi naročniki popolnoma plačilno 
sposobni v odnosih do gospodarskih 
subjektov in da vnaprej določijo ustrezen 
način zagotavljanja sredstev subjektu.

Or. it

Obrazložitev

Dolgotrajna plačilna nesposobnost javnih organov pri poslovanju z zasebnimi podjetji, ki 
opravljajo gradnje in storitve, ne more bit več sprejemljiva. Z ustanovitvijo ustrezne garancije 
za zaščito sredstev, ki naj bi jih izvajalec prejel po izvedbi del, bi zagotovili dejansko izvedbo 
plačila.
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Predlog spremembe 1439
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 1440
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V javnih naročilih za socialne in 
druge posebne storitve, naštete v Prilogi 
XVI, lahko javni organi naročniki od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da v 
določeno dejavnost znova vložijo 
morebitni dobiček iz iste dejavnosti, ali 
med ponudniki dovolijo le nepridobitne 
subjekte.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba, da imajo javni organi naročniki pravico, da postavijo zahteve, ki 
zagotavljajo, da se davkoplačevalski denar za socialne storitve uporablja za ta namen, tudi 
pri javnih naročil in ne le pri internih dejavnostih.

Predlog spremembe 1441
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 1442
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 1443
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacij o izidih natečaja ni treba 
objaviti, če bi njihova objava ovirala
izvrševanje zakonodaje, bila v nasprotju z 
javnim interesom ali posegala v legitimne 
poslovne interese posameznega javnega 
ali zasebnega podjetja ali bi lahko škodila 
pošteni konkurenci med ponudniki 
storitev.

Informacije o rezultatu natečaja se 
objavijo, razen če bi to oviralo izvrševanje 
zakonodaje ali bi bilo sicer v nasprotju z 
javnim interesom.

Or. en

Predlog spremembe 1445
Andreas Schwab

Predlog direktive
Naslov 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

NASLOV IIIa
PRAVILA ZA KONCESIJE ZA JAVNE
GRADNJE
[Nadaljnje podrobnejše določbe bodo 
kasneje dodane s kompromisnimi predlogi 
sprememb.]

Or. de

Obrazložitev

Nadaljnje podrobnejše določbe bodo dodane kasneje s kompromisnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 1446
Andreas Schwab

Predlog direktive
Naslov 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

NASLOV IIIb 
PRAVILA ZA KONCESIJE ZA JAVNE 
STORITVE
Člen (...)
Veljavne določbe
Za koncesije za storitve ustrezno veljajo 
določbe te direktive za koncesije za 
gradnje.

Or. de

Obrazložitev

Na tem mestu se razpravlja o tem, ali bi morali določbe za koncesije za gradnje in storitve 
vključiti v direktivo o usklajevanju postopkov za oddajno javnih naročil, da bi zagotovili 
enotnost pravnega reda. Enotna uporaba predpisov za koncesije za gradnje ne bo mogoča na 
vseh mestih, o čemer bi bilo treba razpravljati.

Nadaljnje podrobnejše določbe bodo dodane kasneje s kompromisnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Naslov 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UPRAVLJANJE IZVRŠEVANJE, POROČANJE IN 
UPRAVNO SODELOVANJE

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 1449
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 1450
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu z Direktivo Sveta 
89/665/EGS zagotovijo pravilno uporabo 
te direktive z učinkovitimi, razpoložljivimi 
in preglednimi mehanizmi, ki 

črtano
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dopolnjujejo vzpostavljen sistem za 
revizijo odločitev, ki jih sprejmejo javni 
organi naročniki.

Or. nl

Obrazložitev

Vključitev določbe v direktivo, da je treba direktivo pravilno uporabljati, je brezpotrebno.

Predlog spremembe 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu z Direktivo Sveta 
89/665/EGS zagotovijo pravilno uporabo 
te direktive z učinkovitimi, razpoložljivimi 
in preglednimi mehanizmi, ki 
dopolnjujejo vzpostavljen sistem za 
revizijo odločitev, ki jih sprejmejo javni
organi naročniki.

1. Da se zagotovi pravilno in učinkovito 
izvajanje, države članice zagotovijo, da 
vsaj naloge iz tega člena izvaja eden ali 
več organov ali struktur. Vse organe ali 
strukture, pristojne za te naloge, sporočijo 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo spremljanje 
uporabe pravil o oddaji javnih naročil, 
vključno z izvajanjem projektov, ki jih 
sofinancira Unija, da bi pravočasno 
odkrivale grožnje za finančne interese 
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Unije. Spremljanje se uporabi za 
preprečevanje, odkrivanje in primerno 
poročanje o morebitnih primerih goljufij 
pri javnih naročilih, navzkrižju interesov 
in drugih hujših nepravilnostih.
Če organi ali strukture za spremljanje 
ugotovijo specifične kršitve ali sistemske 
probleme, so pooblaščeni, da zadevo 
predajo nacionalnim revizijskim 
organom, sodiščem ali drugim ustreznim 
organom ali strukturam, kot so varuh 
človekovih pravic, nacionalni parlament 
ali njegovi odbori.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Izidi dejavnosti spremljanja iz člena 2 
so na voljo javnosti prek ustreznih 
sredstev informiranja. Države članice vsaj 
vsaki dve leti objavijo pregled 
najpogostejših virov napačne uporabe ali 
pravne negotovosti, vključno z možnimi 
strukturnimi ali ponavljajočimi se 
težavami pri uporabi pravil, med drugim 
morebitnimi primeri goljufije in drugega 
nezakonitega ravnanja.
Države članice vsaki dve leti posredujejo 
Komisiji splošen pregled svojih 
nacionalnih politik o trajnostnih javnih 
naročilih, v katerem opišejo zadevne 
nacionalne akcijske načrte in pobude ter 
njihovo praktično izvajanje, če je znano. 
Navedejo tudi, kako uspešna so mala in 
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srednja podjetja pri javnih naročilih; če je 
delež vrednosti teh naročil manjši od 
50 %, države članice navedejo, ali so 
vzpostavljene pobude za povečanje 
njihove uspešnosti.
Komisija na podlagi prejetih podatkov 
redno izdaja poročilo o izvajanju in 
zgledih najboljše prakse takih politik na 
notranjem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Osebi ali organu, ki nima dostopa do 
revizijskih postopkov iz Direktive Sveta 
89/665/EGS se omogoči, da sporoči 
morebitne kršitve te direktive pristojnemu 
organu ali strukturi, ta pa vse dovolj 
utemeljene pritožbe skrbno pretehta in 
ustrezno ukrepa skladno s pooblastili in 
pristojnostmi, ki jih ima po nacionalni 
zakonodaji.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Države članice zagotovijo, da so 
javnim organom naročnikom in 
gospodarskim subjektom brezplačno na 
voljo smernice o tolmačenju in uporabi 
zakonodaje Unije o javnih naročilih, da so 
jim v pomoč pri pravilni uporabi pravil s 
tega področja. 

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1e. Države članice brez poseganja v 
splošne postopke in delovne metode, ki jih 
Komisija vzpostavi za sporočanje in stike z 
državami članicami, določijo točko za 
stike za sodelovanje s Komisijo pri 
uporabi zakonodaje Unije in izvajanju 
proračuna Unije na podlagi člena 17 
Pogodbe o Evropski uniji in člena 317 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 (f) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1f. Javni organi naročniki vsaj za čas 
trajanja naročila hranijo kopije vseh 
sklenjenih pogodb, vrednih najmanj:
(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.
Dostop do teh pogodb omogočijo v skladu 
z veljavnimi pravili o dostopu do 
dokumentov in o varstvu podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem.

Predlog spremembe 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 83 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 83a
Register kršiteljev

1. Če gospodarski subjekt krši pogoje, 
določene v naročilu, zlasti v zvezi s 
socialno zaščito, varnostjo zaposlitve, 
delovnimi pogoji in oddajo naročila 
podizvajalcem, je vpisan v register 
kršiteljev pravil o javnih naročilih.
2. Register redno obdelujejo in 
posodabljajo nadzorni in upravni organi 
iz členov 84 in 88. Javni organi naročniki 
imajo pravico in obveznost, da pred 
oddajo javnega naročila napravijo 
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poizvedbo v registru.

Or. en

Predlog spremembe 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 83 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 83a
Register kršiteljev
Če gospodarski subjekt krši pogoje, 
določene v pogodbi, zlasti v zvezi s 
socialno zaščito, varstvom zaposlitve, 
delovnimi pogoji in oddajo naročila 
podizvajalcem, se vpiše v register 
kršiteljev. Vpis v register kršiteljev je 
razlog za izključitev.

Or. de

Predlog spremembe 1460
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 84 črtano
Javni nadzor
1. Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ). 
Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo.
Takšen nadzor se izvaja za vse javne 
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organe naročnike.
2. Pristojni organi, vključeni v izvedbene 
dejavnosti, so organizirani tako, da se 
prepreči navzkrižje interesov. Sistem 
javnega nadzora je pregleden. V ta namen 
se objavijo vsa navodila in mnenja ter 
letno poročilo, v katerem sta predstavljena 
izvajanje in uporaba pravil, določenih v 
tej direktivi. 
Letno poročilo vključuje naslednje:
(a) navedbo stopnje uspešnosti malih in 
srednje velikih podjetij v javnem 
naročanju; če je odstotni delež manjši od 
50 %, izraženo v vrednosti naročil, 
oddanih malim in srednje velikim 
podjetjem, se v poročilo vključi analiza 
razlogov za to;
(b) celovit pregled izvajanja politik 
trajnostnega javnega naročanja, vključno
glede postopkov, pri katerih se upoštevajo 
vprašanja, povezana z varstvom okolja, 
socialno vključenostjo, kar vključuje 
dostopnost za invalide, ali spodbujanjem 
inovacij;
(c) informacije o spremljanju in 
naknadnem ukrepanju v zvezi s kršitvami 
pravil javnega naročanja, ki vplivajo na 
proračun Unije v skladu z odstavki 3 do 5 
tega člena;
(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije. 
3. Nadzorni organ je odgovoren za 
naslednje naloge:
(a) spremljanje uporabe predpisov o 
javnih naročilih ter povezanih praks, ki 
jih izvajajo javni organi naročniki in 
zlasti centralni nabavni organi;
(b) pravno svetovanje javnim organom 
naročnikom glede razlage predpisov in 
načel o javnih naročilih ter uporabe 
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predpisov o javnih naročilih v posebnih 
primerih;
(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
javnih naročilih, o ponavljajočih se 
vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije; 
(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov za preprečevanje, odkrivanje 
in primerno poročanje o korupciji, 
navzkrižju interesov ter podobnih hujših 
nepravilnosti na področju javnega 
naročanja;
(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
institucij, vključno z revizijskimi organi, 
na določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.
(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in 
pošiljanje analize pristojnim naročnikom, 
ki morajo to analizo upoštevati pri 
sprejemanju odločitev ali, če je ne 
upoštevajo, pojasniti razloge za njeno 
neupoštevanje;
(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija. 
Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
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Direktive 89/665/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.
4. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, nadzorni organ deluje kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije 
na podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski 
uniji in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih 
neposredno ali posredno financira Unija. 
Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
dejavnosti spremljanja, potrebne za 
zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija.
Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 
Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte
5. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvaja nadzorni organ, da bi 
zagotovil skladnost odločitev javnih 
organov naročnikov s to direktivo in 
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načeli Pogodbe, ne nadomeščajo 
institucionalne vloge Komisije kot 
varuhinje Pogodbe ali posegajo vanjo. Ko 
se Komisija odloči posamezen primer 
posredovati v obravnavo v skladu z 
odstavkom 4, obdrži tudi pravico do 
posredovanja v skladu s pooblastili, ki ji 
jih daje Pogodba.
6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih 
vrednost je enaka ali večja od
(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.
7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, 
nadzorni organ na pisno zahtevo omogoči 
neomejen, celovit in brezplačen dostop do 
sklenjenih naročil, navedenih v odstavku 
6. Dostop do nekaterih delov naročil se 
lahko zavrne, če bi njihovo razkritje 
oviralo izvajanje zakona ali bilo sicer v 
nasprotju z javnim interesom, škodilo 
zakonitim poslovnim interesom javnih ali 
zasebnih gospodarskih subjektov ali lahko 
posegalo v pošteno konkurenco med 
njimi.
Dostop do delov se lahko dopusti, če je 
dan v razumnem roku in najpozneje 45 
dni od datuma zahtevka.
Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.
8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvaja 
nadzorni organ v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 84 črtano
Javni nadzor
1. Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ). 
Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo.
Takšen nadzor se izvaja za vse javne 
organe naročnike.
2. Pristojni organi, vključeni v izvedbene 
dejavnosti, so organizirani tako, da se 
prepreči navzkrižje interesov. Sistem 
javnega nadzora je pregleden. V ta namen 
se objavijo vsa navodila in mnenja ter 
letno poročilo, v katerem sta predstavljena 
izvajanje in uporaba pravil, določenih v 
tej direktivi. 
Letno poročilo vključuje naslednje:
(a) navedbo stopnje uspešnosti malih in 
srednje velikih podjetij v javnem 
naročanju; če je odstotni delež manjši od 
50 %, izraženo v vrednosti naročil, 
oddanih malim in srednje velikim 
podjetjem, se v poročilo vključi analiza 
razlogov za to;
(b) celovit pregled izvajanja politik 



PE492.869v01-00 62/159 AM\908760SL.doc

SL

trajnostnega javnega naročanja, vključno 
glede postopkov, pri katerih se upoštevajo 
vprašanja, povezana z varstvom okolja, 
socialno vključenostjo, kar vključuje 
dostopnost za invalide, ali spodbujanjem 
inovacij;
(c) informacije o spremljanju in 
naknadnem ukrepanju v zvezi s kršitvami 
pravil javnega naročanja, ki vplivajo na 
proračun Unije v skladu z odstavki 3 do 5 
tega člena;
(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije. 
3. Nadzorni organ je odgovoren za 
naslednje naloge:
(a) spremljanje uporabe predpisov o 
javnih naročilih ter povezanih praks, ki 
jih izvajajo javni organi naročniki in 
zlasti centralni nabavni organi;
(b) pravno svetovanje javnim organom 
naročnikom glede razlage predpisov in 
načel o javnih naročilih ter uporabe 
predpisov o javnih naročilih v posebnih 
primerih;
(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
javnih naročilih, o ponavljajočih se 
vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije; 
(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov za preprečevanje, odkrivanje 
in primerno poročanje o korupciji, 
navzkrižju interesov ter podobnih hujših 
nepravilnosti na področju javnega 
naročanja;
(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
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institucij, vključno z revizijskimi organi, 
na določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.
(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in 
pošiljanje analize pristojnim naročnikom, 
ki morajo to analizo upoštevati pri 
sprejemanju odločitev ali, če je ne 
upoštevajo, pojasniti razloge za njeno 
neupoštevanje;
(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija. 
Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
Direktive 89/665/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.
4. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, nadzorni organ deluje kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije 
na podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski 
uniji in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih 
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neposredno ali posredno financira Unija. 
Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
dejavnosti spremljanja, potrebne za 
zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija.
Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 
Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte
5. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvaja nadzorni organ, da bi 
zagotovil skladnost odločitev javnih 
organov naročnikov s to direktivo in 
načeli Pogodbe, ne nadomeščajo 
institucionalne vloge Komisije kot 
varuhinje Pogodbe ali posegajo vanjo. Ko 
se Komisija odloči posamezen primer 
posredovati v obravnavo v skladu z 
odstavkom 4, obdrži tudi pravico do 
posredovanja v skladu s pooblastili, ki ji 
jih daje Pogodba.
6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih 
vrednost je enaka ali večja od
(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.
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7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, 
nadzorni organ na pisno zahtevo omogoči 
neomejen, celovit in brezplačen dostop do 
sklenjenih naročil, navedenih v odstavku 
6. Dostop do nekaterih delov naročil se 
lahko zavrne, če bi njihovo razkritje 
oviralo izvajanje zakona ali bilo sicer v 
nasprotju z javnim interesom, škodilo 
zakonitim poslovnim interesom javnih ali 
zasebnih gospodarskih subjektov ali lahko 
posegalo v pošteno konkurenco med 
njimi.
Dostop do delov se lahko dopusti, če je 
dan v razumnem roku in najpozneje 45 
dni od datuma zahtevka.
Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.
8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvaja 
nadzorni organ v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem. Tu se zahteva izbris vsega člena 84 o javnem 
nadzoru. Zahtevati samo en nacionalni nadzorni organ v vsaki državi članici bi bilo v 
nasprotju z načelom subsidiarnosti, v državah članicah z necentraliziranimi upravami ali 
zveznimi strukturami pa bi bilo to nemogoče izvesti.

Predlog spremembe 1462
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 84
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Takšen nadzor se izvaja za vse javne 
organe naročnike.

2. Pristojni organi, vključeni v izvedbene 
dejavnosti, so organizirani tako, da se 
prepreči navzkrižje interesov. Sistem 
javnega nadzora je pregleden. V ta namen 
se objavijo vsa navodila in mnenja ter 
letno poročilo, v katerem sta predstavljena 
izvajanje in uporaba pravil, določenih v 
tej direktivi. 

Letno poročilo vključuje naslednje:

(a) navedbo stopnje uspešnosti malih in 
srednje velikih podjetij v javnem 
naročanju; če je odstotni delež manjši od 
50 %, izraženo v vrednosti naročil, 
oddanih malim in srednje velikim 
podjetjem, se v poročilo vključi analiza 
razlogov za to;

(b) celovit pregled izvajanja politik 
trajnostnega javnega naročanja, vključno 
glede postopkov, pri katerih se upoštevajo 
vprašanja, povezana z varstvom okolja, 
socialno vključenostjo, kar vključuje 
dostopnost za invalide, ali spodbujanjem 
inovacij;

(c) informacije o spremljanju in 
naknadnem ukrepanju v zvezi s kršitvami 
pravil javnega naročanja, ki vplivajo na 
proračun Unije v skladu z odstavki 3 do 5 
tega člena;

(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
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področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije.

3. Nadzorni organ je odgovoren za 
naslednje naloge:

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

(b) pravno svetovanje javnim organom 
naročnikom glede razlage predpisov in 
načel o javnih naročilih ter uporabe 
predpisov o javnih naročilih v posebnih 
primerih;

(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
javnih naročilih, o ponavljajočih se 
vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije;
(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov za preprečevanje, odkrivanje 
in primerno poročanje o korupciji, 
navzkrižju interesov ter podobnih hujših 
nepravilnosti na področju javnega 
naročanja;
(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
institucij, vključno z revizijskimi organi, 
na določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.
(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in 
pošiljanje analize pristojnim naročnikom, 
ki morajo to analizo upoštevati pri 
sprejemanju odločitev ali, če je ne 
upoštevajo, pojasniti razloge za njeno 
neupoštevanje;
(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
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Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija. 
Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
Direktive 89/665/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.
4. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, nadzorni organ deluje kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije 
na podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski 
uniji in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih
neposredno ali posredno financira Unija. 
Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
dejavnosti spremljanja, potrebne za 
zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija.
Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 



AM\908760SL.doc 69/159 PE492.869v01-00

SL

Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte
5. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvaja nadzorni organ, da bi 
zagotovil skladnost odločitev javnih 
organov naročnikov s to direktivo in 
načeli Pogodbe, ne nadomeščajo 
institucionalne vloge Komisije kot 
varuhinje Pogodbe ali posegajo vanjo. Ko 
se Komisija odloči posamezen primer 
posredovati v obravnavo v skladu z 
odstavkom 4, obdrži tudi pravico do 
posredovanja v skladu s pooblastili, ki ji 
jih daje Pogodba.
6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih 
vrednost je enaka ali večja od
(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.
7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, 
nadzorni organ na pisno zahtevo omogoči 
neomejen, celovit in brezplačen dostop do 
sklenjenih naročil, navedenih v odstavku 
6. Dostop do nekaterih delov naročil se 
lahko zavrne, če bi njihovo razkritje 
oviralo izvajanje zakona ali bilo sicer v 
nasprotju z javnim interesom, škodilo 
zakonitim poslovnim interesom javnih ali 
zasebnih gospodarskih subjektov ali lahko 
posegalo v pošteno konkurenco med 
njimi.
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Dostop do delov se lahko dopusti, če je 
dan v razumnem roku in najpozneje 45 
dni od datuma zahtevka.
Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.
8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvaja 
nadzorni organ v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.

Or. nl

Obrazložitev

Zahteva glede ustanovitve nacionalnih nadzornih organov, ki jim je treba posredovati celotno 
besedilo vseh sklenjenih pogodb, je očitno v nasprotju z načelom subsidiarnosti. Potrebno je 
večje zaupanje v demogratični nadzor nad javnimi organi naročniki. Te določbe bi le še 
okrepile administrativne obveznosti javnih organov naročnikov.

Predlog spremembe 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 84 črtano
Javni nadzor
1. Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ). 
Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo.
Takšen nadzor se izvaja za vse javne 
organe naročnike.
2. Pristojni organi, vključeni v izvedbene 
dejavnosti, so organizirani tako, da se 
prepreči navzkrižje interesov. Sistem 
javnega nadzora je pregleden. V ta namen 
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se objavijo vsa navodila in mnenja ter 
letno poročilo, v katerem sta predstavljena 
izvajanje in uporaba pravil, določenih v 
tej direktivi. 
Letno poročilo vključuje naslednje:
(a) navedbo stopnje uspešnosti malih in 
srednje velikih podjetij v javnem 
naročanju; če je odstotni delež manjši od 
50 %, izraženo v vrednosti naročil, 
oddanih malim in srednje velikim 
podjetjem, se v poročilo vključi analiza 
razlogov za to;
(b) celovit pregled izvajanja politik 
trajnostnega javnega naročanja, vključno 
glede postopkov, pri katerih se upoštevajo 
vprašanja, povezana z varstvom okolja, 
socialno vključenostjo, kar vključuje 
dostopnost za invalide, ali spodbujanjem 
inovacij;
(c) informacije o spremljanju in 
naknadnem ukrepanju v zvezi s kršitvami 
pravil javnega naročanja, ki vplivajo na 
proračun Unije v skladu z odstavki 3 do 5 
tega člena;
(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije. 
3. Nadzorni organ je odgovoren za 
naslednje naloge:
(a) spremljanje uporabe predpisov o 
javnih naročilih ter povezanih praks, ki 
jih izvajajo javni organi naročniki in 
zlasti centralni nabavni organi;
(b) pravno svetovanje javnim organom 
naročnikom glede razlage predpisov in 
načel o javnih naročilih ter uporabe 
predpisov o javnih naročilih v posebnih 
primerih;
(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
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javnih naročilih, o ponavljajočih se 
vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije; 
(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih
kazalnikov za preprečevanje, odkrivanje 
in primerno poročanje o korupciji, 
navzkrižju interesov ter podobnih hujših 
nepravilnosti na področju javnega 
naročanja;
(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
institucij, vključno z revizijskimi organi, 
na določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.
(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in 
pošiljanje analize pristojnim naročnikom, 
ki morajo to analizo upoštevati pri 
sprejemanju odločitev ali, če je ne 
upoštevajo, pojasniti razloge za njeno 
neupoštevanje;
(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija. 
Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
Direktive 89/665/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
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med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.
4. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, nadzorni organ deluje kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije 
na podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski 
uniji in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih 
neposredno ali posredno financira Unija. 
Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
dejavnosti spremljanja, potrebne za 
zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija.
Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 
Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte
5. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvaja nadzorni organ, da bi 
zagotovil skladnost odločitev javnih 
organov naročnikov s to direktivo in 
načeli Pogodbe, ne nadomeščajo 
institucionalne vloge Komisije kot 
varuhinje Pogodbe ali posegajo vanjo. Ko 
se Komisija odloči posamezen primer 
posredovati v obravnavo v skladu z 
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odstavkom 4, obdrži tudi pravico do 
posredovanja v skladu s pooblastili, ki ji 
jih daje Pogodba.
6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih 
vrednost je enaka ali večja od
(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.
7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, 
nadzorni organ na pisno zahtevo omogoči 
neomejen, celovit in brezplačen dostop do 
sklenjenih naročil, navedenih v odstavku 
6. Dostop do nekaterih delov naročil se 
lahko zavrne, če bi njihovo razkritje 
oviralo izvajanje zakona ali bilo sicer v 
nasprotju z javnim interesom, škodilo 
zakonitim poslovnim interesom javnih ali 
zasebnih gospodarskih subjektov ali lahko 
posegalo v pošteno konkurenco med 
njimi.
Dostop do delov se lahko dopusti, če je 
dan v razumnem roku in najpozneje 45 
dni od datuma zahtevka.
Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.
8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvaja 
nadzorni organ v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana določba bo močno povečala upravno obremenitev držav članic. Poleg tega bo 
vplivala na njihovo notranjo upravno organiziranost. Odločitve o tem, katere dejavnosti je 
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treba uvesti za zagotovitev pravilnega izvajanja direktive in katere institucije naj bi bile za to 
odgovorne, bi bilo treba prepustiti državam članicam.

Predlog spremembe 1464
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Takšen nadzor se izvaja za vse javne 
organe naročnike.
2. Pristojni organi, vključeni v izvedbene 
dejavnosti, so organizirani tako, da se 
prepreči navzkrižje interesov. Sistem 
javnega nadzora je pregleden. V ta namen 
se objavijo vsa navodila in mnenja ter 
letno poročilo, v katerem sta predstavljena 
izvajanje in uporaba pravil, določenih v 
tej direktivi.
Letno poročilo vključuje naslednje:
(a) navedbo stopnje uspešnosti malih in 
srednje velikih podjetij v javnem 
naročanju; če je odstotni delež manjši od 
50 %, izraženo v vrednosti naročil, 
oddanih malim in srednje velikim 
podjetjem, se v poročilo vključi analiza 
razlogov za to;
(b) celovit pregled izvajanja politik 
trajnostnega javnega naročanja, vključno 
glede postopkov, pri katerih se upoštevajo 
vprašanja, povezana z varstvom okolja, 
socialno vključenostjo, kar vključuje 
dostopnost za invalide, ali spodbujanjem 
inovacij;
(c) informacije o spremljanju in 
naknadnem ukrepanju v zvezi s kršitvami 
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pravil javnega naročanja, ki vplivajo na 
proračun Unije v skladu z odstavki 3 do 5 
tega člena;

(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki v p l i v a j o  na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije.

3. Nadzorni organ je odgovoren za 
naslednje naloge:

(a) spremljanje uporabe predpisov o 
javnih naročilih ter povezanih praks, ki 
jih izvajajo javni organi naročniki in 
zlasti centralni nabavni organi;
(b) pravno svetovanje javnim organom 
naročnikom glede razlage predpisov in 
načel o javnih naročilih ter uporabe 
predpisov o javnih naročilih v posebnih 
primerih;
(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
javnih naročilih, o ponavljajočih se 
vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije;

(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov za preprečevanje, odkrivanje 
in primerno poročanje o korupciji, 
navzkrižju interesov ter podobnih hujših 
nepravilnosti na področju javnega 
naročanja;

(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
institucij, vključno z revizijskimi organi, 
na določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.
(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in 
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pošiljanje analize pristojnim naročnikom, 
ki morajo to analizo upoštevati pri 
sprejemanju odločitev ali, če je ne 
upoštevajo, pojasniti razloge za njeno 
neupoštevanje;
(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti,
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija.
Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
Direktive 89/665/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.
5. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, nadzorni organ deluje kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije 
na podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski 
uniji in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih 
neposredno ali posredno financira Unija. 
Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
dejavnosti spremljanja, potrebne za 
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zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija. 
Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 
Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte
6. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvaja nadzorni organ, da bi 
zagotovil skladnost odločitev javnih 
organov naročnikov s to direktivo in 
načeli Pogodbe, ne nadomeščajo 
institucionalne vloge Komisije kot 
varuhinje Pogodbe ali posegajo vanjo. Ko 
se Komisija odloči posamezen primer 
posredovati v obravnavo v skladu z 
odstavkom 4, obdrži tudi pravico do 
posredovanja v skladu s pooblastili, ki ji 
jih daje Pogodba.
6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih 
vrednost je enaka ali večja od
(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.
7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, 
nadzorni organ na pisno zahtevo omogoči 
neomejen, celovit in brezplačen dostop do 
sklenjenih naročil, navedenih v odstavku 
6. Dostop do nekaterih delov naročil se 
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lahko zavrne, če bi njihovo razkritje 
oviralo izvajanje zakona ali bilo sicer v 
nasprotju z javnim interesom, škodilo 
zakonitim poslovnim interesom javnih ali 
zasebnih gospodarskih subjektov ali lahko 
posegalo v pošteno konkurenco med 
njimi.
Dostop do delov se lahko dopusti, če je 
dan v razumnem roku in najpozneje 45 
dni od datuma zahtevka.
Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.
8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvaja 
nadzorni organ v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.

Or. de

Predlog spremembe 1465
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 84 črtano
Javni nadzor
1. Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ). 
Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo.
Takšen nadzor se izvaja za vse javne 
organe naročnike.
2. Pristojni organi, vključeni v izvedbene 
dejavnosti, so organizirani tako, da se 
prepreči navzkrižje interesov. Sistem 
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javnega nadzora je pregleden. V ta namen 
se objavijo vsa navodila in mnenja ter 
letno poročilo, v katerem sta predstavljena 
izvajanje in uporaba pravil, določenih v 
tej direktivi. 
Letno poročilo vključuje naslednje:
(a) navedbo stopnje uspešnosti malih in 
srednje velikih podjetij v javnem 
naročanju; če je odstotni delež manjši od 
50 %, izraženo v vrednosti naročil, 
oddanih malim in srednje velikim 
podjetjem, se v poročilo vključi analiza 
razlogov za to;
(b) celovit pregled izvajanja politik 
trajnostnega javnega naročanja, vključno 
glede postopkov, pri katerih se upoštevajo 
vprašanja, povezana z varstvom okolja, 
socialno vključenostjo, kar vključuje 
dostopnost za invalide, ali spodbujanjem 
inovacij;
(c) informacije o spremljanju in 
naknadnem ukrepanju v zvezi s kršitvami 
pravil javnega naročanja, ki vplivajo na 
proračun Unije v skladu z odstavki 3 do 5 
tega člena;
(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije. 
3. Nadzorni organ je odgovoren za 
naslednje naloge:
(a) spremljanje uporabe predpisov o 
javnih naročilih ter povezanih praks, ki 
jih izvajajo javni organi naročniki in 
zlasti centralni nabavni organi;
(b) pravno svetovanje javnim organom 
naročnikom glede razlage predpisov in 
načel o javnih naročilih ter uporabe 
predpisov o javnih naročilih v posebnih 
primerih;
(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
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zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
javnih naročilih, o ponavljajočih se 
vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije; 
(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov za preprečevanje, odkrivanje 
in primerno poročanje o korupciji, 
navzkrižju interesov ter podobnih hujših 
nepravilnosti na področju javnega 
naročanja;
(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
institucij, vključno z revizijskimi organi, 
na določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.
(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in 
pošiljanje analize pristojnim naročnikom, 
ki morajo to analizo upoštevati pri 
sprejemanju odločitev ali, če je ne 
upoštevajo, pojasniti razloge za njeno 
neupoštevanje;
(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija. 
Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
Direktive 89/665/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 



PE492.869v01-00 82/159 AM\908760SL.doc

SL

odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.
4. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, nadzorni organ deluje kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije 
na podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski 
uniji in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih 
neposredno ali posredno financira Unija. 
Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
dejavnosti spremljanja, potrebne za 
zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija.
Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 
Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte
5. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvaja nadzorni organ, da bi 
zagotovil skladnost odločitev javnih 
organov naročnikov s to direktivo in 
načeli Pogodbe, ne nadomeščajo 
institucionalne vloge Komisije kot 
varuhinje Pogodbe ali posegajo vanjo. Ko 
se Komisija odloči posamezen primer 



AM\908760SL.doc 83/159 PE492.869v01-00

SL

posredovati v obravnavo v skladu z 
odstavkom 4, obdrži tudi pravico do 
posredovanja v skladu s pooblastili, ki ji 
jih daje Pogodba.
6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih 
vrednost je enaka ali večja od
(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.
7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, 
nadzorni organ na pisno zahtevo omogoči 
neomejen, celovit in brezplačen dostop do 
sklenjenih naročil, navedenih v odstavku 
6. Dostop do nekaterih delov naročil se 
lahko zavrne, če bi njihovo razkritje 
oviralo izvajanje zakona ali bilo sicer v 
nasprotju z javnim interesom, škodilo 
zakonitim poslovnim interesom javnih ali 
zasebnih gospodarskih subjektov ali lahko 
posegalo v pošteno konkurenco med 
njimi.
Dostop do delov se lahko dopusti, če je 
dan v razumnem roku in najpozneje 45 
dni od datuma zahtevka.
Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.
8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvaja 
nadzorni organ v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevati samo en nacionalni nadzorni organ v vsaki državi članici bi bilo v nasprotju z 
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načelom subsidiarnosti, v državah članicah z necentraliziranimi upravami ali zveznimi 
strukturami pa bi bilo to nemogoče izvesti.

Predlog spremembe 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotavljajo nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo pravilno 
izvajanje ter demokratični, računovodski 
in pravni nadzor nad izvajanjem te 
direktive. Države članice same odločajo, 
ali želijo imenovati enoten neodvisen 
organ, ki bo odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnost, ali pa 
prepustiti nadzor obstoječim nadzornim 
organom, ki že izvajajo demokratični, 
računovodski in pravni nadzor nad 
javnimi organi naročniki. 
Če se država članica odloči, da ne bo 
imenovala enotnega neodvisnega organa, 
zagotovi: 
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(a) da bodo mestni sveti, regionalni in 
nacionalni parlamenti ustrezno 
opremljeni za spremljanje javnih organov 
naročnikov in izvajanje demokratičnega 
nadzora nad njimi; 
(b) da bodo revizorji, odgovorni za revizije 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
organov ustrezno opremljeni za 
spremljanje in revizijo javnih organov 
naročnikov;
(c) da bodo sodni organi ustrezno 
opremljeni za izvajanje pravnega nadzora 
nad javnimi organi naročniki.

Or. en

Predlog spremembe 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 1469
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 

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

usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) v 
primerih, ko takega organa še ni. Države 
članice o svojem imenovanju obvestijo 
Komisijo.

Or. nl

Predlog spremembe 1470
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo mehanizme 
za nadzor in usklajevanje izvedbenih 
dejavnosti. V vsakem primeru se spoštuje 
ureditev držav članic, ki imajo sestavljen 
ali decentraliziran upravni sistem. Države 
članice imenujejo organe, ki najbolj 
ustrezajo njihovi državni ureditvi.

Or. es

Predlog spremembe 1471
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) statistične podatke in pregled nad 
uporabo postopka s pogajanji brez 
predhodne objave iz člena 30, vključno s 
seznamom gospodarskih subjektov, ki jim 
je bilo po tem postopku oddano javno 
naročilo, ter z razlogi za uporabo tega 
postopka;

Or. en
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Predlog spremembe 1472
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije.

(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije, po 
možnosti pa tudi o izidu uporabe 
pristojnega upravnega organa, organa 
kazenskega pregona ali pravosodnega 
organa.

Or. en

Predlog spremembe 1473
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije.

(d) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije. Ti 
podatki se zbirajo v skladu s skupnim 
naborom spremenljivk in metodologijo, 
kar bo omogočalo enotne zbirke podatkov 
o javnih naročilih in statistiko na ravni 
EU, tako da bodo mogoče znanstvene 
primerjave med praksami javnega 
naročanja v različnih državah članicah. 

Or. en
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Predlog spremembe 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nadzorni organ je odgovoren za 
naslednje naloge:

3. Naloge pristojnih organov so:

Or. fr

Predlog spremembe 1475
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nadzorni organ je odgovoren za
naslednje naloge:

3. Nadzorni mehanizmi morajo 
zagotavljati izvajanje naslednjih nalog:

Or. es

Predlog spremembe 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) spremljanje uporabe predpisov o javnih 
naročilih in predpisov o socialni zaščiti,
varstvu zaposlitve in delovnih pogojih s 
strani gospodarskega subjekta, ki je prejel 
naročilo, ter s strani njegovih 
podizvajalcev, vključno z ustrezno prakso,
ki jo izvajajo javni organi naročniki in 



AM\908760SL.doc 89/159 PE492.869v01-00

SL

zlasti centralni nabavni organi;

Or. de

Predlog spremembe 1477
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov za preprečevanje, odkrivanje in 
primerno poročanje o korupciji, navzkrižju 
interesov ter podobnih hujših nepravilnosti 
na področju javnega naročanja;

(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov za preprečevanje, odkrivanje in 
primerno poročanje o korupciji, navzkrižju 
interesov ter podobnih hujših nepravilnosti 
na področju javnega naročanja, in sicer v 
sodelovanju z organi kazenskega pregona;
To pomeni tudi kartiranje tveganj, ki bo 
pokazalo ranljive položaje v javnih 
organih naročnikih, pa tudi notranjih in 
zunanjih nadzornih organov ter 
dejavnosti v postopkih javnega naročanja, 
kjer so ugotovljena tveganja, in ranljive 
sektorje in/ali projekte. Opozorilni 
kazalniki in kartiranje tveganj se redno 
posodabljata.

Or. en

Predlog spremembe 1478
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vzpostavitev postopkov za sporočanje 
hujših nepravilnosti, ki bodo 
informatorjem zagotavljali tudi varstvo 
anonimnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 1479
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov:
(i) da se zazna in prepreči sklepanje 
naročil, ki bi utegnila spodbuditi 
nastajanje monopolnih in oligopolnih 
struktur in trgov;
(ii) da se dejansko in učinkovito 
preprečijo pogodbe in postopki javnega 
naročanja, ki ogrožajo možnosti malih in 
srednjih ter lokalnih podjetij pri 
sodelovanju v postopkih in pridobivanju 
javnih naročil;
(iii) da se končnim uporabnikom ne 
prepreči izbire in izražanja mnenja.

Or. en

Predlog spremembe 1480
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) centraliziranje podatkov o sporočenih 
primerih goljufije, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti, 
po možnosti pa tudi o tem, kako so pri tem 
ukrepali pristojni upravni organi, organi 
kazenskega pregona in pravosodni 
organi;
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Or. en

Predlog spremembe 1481
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) zagotavljanje specializiranega 
usposabljanja javnih organov naročnikov 
in uslužbencev notranjih nadzornih 
organov o odkrivanju goljufij, korupcije, 
navzkrižja interesov ali drugih resnih 
nepravilnosti, in sicer v sodelovanju z 
organi kazenskega pregona.

Or. en

Predlog spremembe 1482
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) objavljanje redno posodobljenih 
seznamov gospodarskih subjektov, ki so 
izločeni iz sodelovanja v javnih naročilih 
zaradi razlogov iz člena 55(1), (2) in (3).

Or. en

Predlog spremembe 1483
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (e a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) omogočanje organizacijam civilne 
družbe, da v imenu oseb z zmanjšano 
pravno ali drugo sposobnostjo nadzirajo 
in sporočajo, ali je kakovost zanje 
izvedenih storitev in dobavljenega blaga 
skladna s temeljnimi pravicami, 
tehničnimi specifikacijami in merili za 
oddajo naročila, kakor so opredeljena v 
pogodbi, ter z zahtevami, povezanimi s 
posebnimi potrebami vsake kategorije 
uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) preučevanje poročil, ki jih prejmejo 
od javnih organov naročnikov, ki 
nameravajo uporabiti postopek s 
pogajanji brez objave;

Or. it

Predlog spremembe 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) upravljanje registra kršiteljev iz člena 
73a.

Or. en
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Predlog spremembe 1486
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) pomoč agencijam za javna naročila 
in javnim organom naročnikom pri 
vzpostavljanju notranjih postopkov za 
prijave, zato da:
– je lahko katerikoli zaposleni (tudi 
začasni in pogodbeni delavci, praktikanti 
in svetovalci), ki v dobri veri razkrije
materialno kršitev, deležen zaščite pred 
vsemi oblikami povračil, nadlegovanja ali 
škodovanja;
– se ohrani tajnost prijaviteljev, razen če 
se temu izrecno odrečejo;
– se vzpostavijo ustrezni mehanizmi za 
prijave, na primer telefonske linije za 
pomoč in spletni obrazci;
– ima prijavitelj, ki doživlja povračila, 
pravico do nepristranskega zaslišanja 
pred nepristranskim telesom in do 
celovitega odškodovanja; da se 
povzročitelji povračil ustrezno kaznujejo;
– se prijave ustrezno preiščejo in (po 
potrebi) sprejmejo ustrezni popravni 
ukrepi in da imajo prijavitelji možnost 
sodelovati v teh postopkih;
– morajo vodstveni delavci dokazati, da do 
ukrepov proti prijaviteljem ni prišlo zaradi 
prijave;
– se primeri netočne prijave, če je bila 
storjena v dobri veri, zaščitijo; prijave, ki 
niso bile storjene v dobri veri, se ne 
zaščitijo;
– so vodstveni delavci in osebje deležni 
ustreznega usposabljanja o pravicah 
prijaviteljev, politikah in postopkih;
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– politike o prijavah redno spremljajo in 
ocenjujejo neodvisni organi;
– se zunanje prijave izvoljenim 
uradnikom, nevladnim organizacijam, 
medijem in drugim ustreznim stranem 
zaščitijo, če notranje poti za to ne delujejo 
ali ne obstajajo.

Or. en

Predlog spremembe 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.

Pristojni organi lahko prevzamejo
pristojnost v skladu z nacionalno 
zakonodajo za revizijo odločitev javnih 
organov naročnikov, če med dejavnostmi 
spremljanja in pravnega svetovanja ugotovi 
kršitev.
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Or. fr

Predlog spremembe 1489
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.

Države članice pooblastijo nadzorne 
organe, da prevzamejo pristojnost v skladu 
z nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja in pravnega 
svetovanja ugotovi kršitev.

Or. es

Predlog spremembe 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, nadzorni organ deluje kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije na 
podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski uniji 
in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih 
neposredno ali posredno financira Unija.

4. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, pristojni organi delujejo kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije na 
podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski uniji 
in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih 
neposredno ali posredno financira Unija.

Or. fr
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Predlog spremembe 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
dejavnosti spremljanja, potrebne za 
zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 
Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvaja nadzorni organ, da bi 
zagotovil skladnost odločitev javnih 
organov naročnikov s to direktivo in načeli 
Pogodbe, ne nadomeščajo institucionalne 
vloge Komisije kot varuhinje Pogodbe ali 
posegajo vanjo. Ko se Komisija odloči 
posamezen primer posredovati v 
obravnavo v skladu z odstavkom 4, obdrži 
tudi pravico do posredovanja v skladu s 
pooblastili, ki ji jih daje Pogodba.

5. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvajajo pristojni organi, da bi 
zagotovili skladnost odločitev javnih 
organov naročnikov s to direktivo in načeli 
Pogodbe, ne nadomeščajo institucionalne 
vloge Komisije kot varuhinje Pogodbe ali 
posegajo vanjo. Ko se Komisija odloči 
posamezen primer posredovati v 
obravnavo v skladu z odstavkom 4, obdrži 
tudi pravico do posredovanja v skladu s 
pooblastili, ki ji jih daje Pogodba.

Or. fr

Predlog spremembe 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih
vrednost je enaka ali večja od

črtano

(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost celovite objave bi povzročila, da bi bilo treba določene pogodbe objaviti do zadnje 
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poslovne podrobnosti in tako tretjim osebam razkriti znanje in izkušnje oz. poslovne 
skrivnosti, morebiti celo ob kršitvi predpisov o zaupnosti. To pa ne bi več služilo preglednosti,
saj se postopek javnega naročanja zaključi z oddajo naročila.

Predlog spremembe 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih 
vrednost je enaka ali večja od

6. Javni organi naročniki pristojnim 
organom posredujejo celotno besedilo 
sklenjenih naročil, katerih vrednost je 
enaka ali večja od

Or. fr

Predlog spremembe 1496
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 6 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;

(a) 800 000 EUR pri javnih naročilih blaga 
in javnih naročilih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 1497
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 6 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 1 000 000 EUR pri javnih naročilih 
blaga in javnih naročilih storitev;

(a) 250 000 EUR pri javnih naročilih blaga 
in javnih naročilih storitev;
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Or. en

Predlog spremembe 1498
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.

(b) 5 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.

Or. en

Predlog spremembe 1499
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 10 000 000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.

(b) 1.000.000 EUR pri javnih naročilih 
gradenj.

Or. en

Predlog spremembe 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, 
nadzorni organ na pisno zahtevo omogoči 
neomejen, celovit in brezplačen dostop do 

črtano
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sklenjenih naročil, navedenih v odstavku 
6. Dostop do nekaterih delov naročil se 
lahko zavrne, če bi njihovo razkritje 
oviralo izvajanje zakona ali bilo sicer v 
nasprotju z javnim interesom, škodilo 
zakonitim poslovnim interesom javnih ali 
zasebnih gospodarskih subjektov ali lahko 
posegalo v pošteno konkurenco med 
njimi.
Dostop do delov se lahko dopusti, če je 
dan v razumnem roku in najpozneje 45 
dni od datuma zahtevka.
Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.

Or. de

Obrazložitev

Obstoječe pravice do vpogleda v spis pri sporih v postopkih javnega naročanja in dodatne 
pravice, ki so določene v zelo širokogrudnih zakonih o svobodi obveščanja, popolnoma 
zadostujejo.

Predlog spremembe 1501
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo 
o dostopu do informacij ter v skladu z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, nadzorni organ na pisno
zahtevo omogoči neomejen, celovit in 
brezplačen dostop do sklenjenih naročil, 
navedenih v odstavku 6. Dostop do 
nekaterih delov naročil se lahko zavrne, če
bi njihovo razkritje oviralo izvajanje 
zakona ali bilo sicer v nasprotju z javnim 
interesom, škodilo zakonitim poslovnim 

7. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo 
o dostopu do informacij ter v skladu z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, nadzorni organ na 
zahtevo omogoči neomejen, celovit in 
brezplačen dostop do sklenjenih naročil, 
navedenih v odstavku 6. Dostop do 
nekaterih delov naročil se lahko zavrne le v 
primeru, če bi njihovo razkritje oviralo 
izvajanje zakona ali bilo sicer v nasprotju z 
javnim interesom, škodilo zakonitim 
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interesom javnih ali zasebnih gospodarskih 
subjektov ali lahko posegalo v pošteno 
konkurenco med njimi.

poslovnim interesom javnih ali zasebnih 
gospodarskih subjektov ali lahko posegalo 
v pošteno konkurenco med njimi.
Odločitev, da se na podlagi te utemeljitve 
zavrne dostop do nekaterih delov javnih 
naročil, je treba ustrezno obrazložiti in 
objaviti.

Or. en

Predlog spremembe 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo 
o dostopu do informacij ter v skladu z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, nadzorni organ na pisno 
zahtevo omogoči neomejen, celovit in 
brezplačen dostop do sklenjenih naročil, 
navedenih v odstavku 6. Dostop do 
nekaterih delov naročil se lahko zavrne, če 
bi njihovo razkritje oviralo izvajanje 
zakona ali bilo sicer v nasprotju z javnim 
interesom, škodilo zakonitim poslovnim 
interesom javnih ali zasebnih gospodarskih 
subjektov ali lahko posegalo v pošteno 
konkurenco med njimi.

7. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo 
o dostopu do informacij ter v skladu z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, pristojni organi na pisno 
zahtevo omogočijo neomejen, celovit in 
brezplačen dostop do sklenjenih naročil, 
navedenih v odstavku 6. Dostop do 
nekaterih delov naročil se lahko zavrne, če 
bi njihovo razkritje oviralo izvajanje 
zakona ali bilo sicer v nasprotju z javnim 
interesom, škodilo zakonitim poslovnim 
interesom javnih ali zasebnih gospodarskih 
subjektov ali lahko posegalo v pošteno 
konkurenco med njimi.

Or. fr

Predlog spremembe 1503
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo 7. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo 
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o dostopu do informacij ter v skladu z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, nadzorni organ na pisno 
zahtevo omogoči neomejen, celovit in 
brezplačen dostop do sklenjenih naročil, 
navedenih v odstavku 6. Dostop do 
nekaterih delov naročil se lahko zavrne, če 
bi njihovo razkritje oviralo izvajanje 
zakona ali bilo sicer v nasprotju z javnim 
interesom, škodilo zakonitim poslovnim 
interesom javnih ali zasebnih gospodarskih 
subjektov ali lahko posegalo v pošteno 
konkurenco med njimi.

o dostopu do informacij ter v skladu z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, nadzorni organ zbere vso 
dokumentacijo v zvezi s katerim koli 
postopkom javnega naročanja in javno 
zagotovi neomejen, celovit in brezplačen 
dostop do nje. Objavijo se tudi procesni 
dokumenti, kot so pogodbe, spremembe 
pogodb in revizije v zvezi z vsemi 
sklenjenimi naročili. Dostopa do nekaterih 
delov takih informacij se lahko ne 
omogoči, če bi njihovo razkritje oviralo 
izvajanje zakona ali bilo sicer v nasprotju z 
javnim interesom, škodilo zakonitim 
poslovnim interesom javnih ali zasebnih 
gospodarskih subjektov ali lahko posegalo 
v pošteno konkurenco med njimi.

Or. en

Predlog spremembe 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvaja
nadzorni organ v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.

8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvajajo 
pristojni organi v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.

Or. fr

Predlog spremembe 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 85 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ločena poročila o postopkih za oddajo Ločeno poročanje
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naročil

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1506
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vsako naročilo ali okvirni sporazum ter 
vsako vzpostavitev dinamičnega 
nabavnega sistema javni organi naročniki 
pripravijo pisno poročilo, ki vsebuje vsaj 
naslednje:

Za vsako javno naročilo nad mejno 
vrednostjo, naj gre za naročilo ali okvirni 
sporazum ali vsako vzpostavitev 
dinamičnega nabavnega sistema javni 
organi naročniki pripravijo pisno poročilo, 
ki vsebuje vsaj naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imena uspešnih kandidatov ali 
ponudnikov in razloge za njihov izbor;

(b) po potrebi rezultate ugotavljanja 
sposobnosti in/ali zmanjšanje števila 
kandidatov v skladu s členoma 64 in 65, 
zlasti:
(i) imena izbranih kandidatov ali 
ponudnikov in razloge za njihov izbor;

(ii) imena zavrnjenih kandidatov ali 
ponudnikov in razloge za njihovo 
zavrnitev;
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Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) imena zavrnjenih kandidatov ali 
ponudnikov in razloge za njihovo 
zavrnitev;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje). Besedilo tega pododstavka se 
prenese v pododstavek (b).

Predlog spremembe 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) ime uspešnega ponudnika in razloge za 
izbiro njegove ponudbe;

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje). Zahteva, ki jo je Komisija postavila 
v prvotnem pododstavku (d) glede informacij o odstotkovni vrednosti podizvajalskih pogodb 
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bi naložila nepotrebno upravno breme, glavni dobavitelj/ponudnik namreč pogosto tega
podatka ne pozna vnaprej(zato bi ga težko posredoval javnemu organu naročniku).

Predlog spremembe 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 1511
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) v primeru konkurenčnega dialoga, 
okoliščine iz člena 20, ki upravičujejo 
uporabo tega postopka;

Or. en

Predlog spremembe 1512
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) če je to primerno, ugotovljena 
navzkrižja interesov in nadaljnje ukrepe, 
ki so bili sprejeti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če obvestilo o oddaji naročila, 
pripravljeno v skladu s členom 48, vsebuje 
informacije, ki jih zahteva ta odstavek, se 
javni organi naročniki lahko sklicujejo na 
to obvestilo. 

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1514
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki dokumentirajo 
potek vseh postopkov javnega naročanja, 
ne glede na to, ali se ti izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne. V ta namen 
dokumentirajo vse faze postopka javnega 
naročanja, vključno z vsemi sporočili 
gospodarskim subjektom in notranjimi 

Javni organi naročniki sprejmejo ustrezne 
ukrepe za dokumentiranje poteka
postopkov za oddajo naročila, ki se
izvajajo z elektronskimi sredstvi.
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razpravami, pripravo ponudb, morebitnim 
dialogom ali pogajanji, izborom ter 
dodelitvijo naročila.

Or. en

Predlog spremembe 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki dokumentirajo 
potek vseh postopkov javnega naročanja, 
ne glede na to, ali se ti izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne. V ta namen 
dokumentirajo vse faze postopka javnega 
naročanja, vključno z vsemi sporočili 
gospodarskim subjektom in notranjimi 
razpravami, pripravo ponudb, morebitnim 
dialogom ali pogajanji, izborom ter 
dodelitvijo naročila.

Javni organi naročniki dokumentirajo 
potek vseh postopkov javnega naročanja, 
ne glede na to, ali se ti izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne. V ta namen 
zagotovijo, da imajo na voljo dovolj 
dokumentacije za utemeljitev odločitev v 
vseh fazah postopka javnega naročanja, na 
primer v zvezi s sporočili gospodarskim
subjektom in notranjimi razpravami, 
pripravo ponudb, morebitnim dialogom ali 
pogajanji, izborom ter dodelitvijo naročila.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1516
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki dokumentirajo
potek vseh postopkov javnega naročanja,
ne glede na to, ali se ti izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne. V ta namen 

Javni organi naročniki sprejmejo ustrezne 
ukrepe za dokumentiranje poteka
postopkov javnega naročanja, ki se izvajajo 
z elektronskimi sredstvi.
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dokumentirajo vse faze postopka javnega 
naročanja, vključno z vsemi sporočili 
gospodarskim subjektom in notranjimi 
razpravami, pripravo ponudb, morebitnim 
dialogom ali pogajanji, izborom ter 
dodelitvijo naročila.

Or. nl

Obrazložitev

Prednost je treba dati sistemom poročanja iz člena 43 Direktive 1004/18/ES in ureditvi, ki se 
predlaga. Nove določbe bi le še povečale administrativne zahteve postopke.

Predlog spremembe 1517
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki dokumentirajo 
potek vseh postopkov javnega naročanja, 
ne glede na to, ali se ti izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne. V ta namen 
dokumentirajo vse faze postopka javnega 
naročanja, vključno z vsemi sporočili 
gospodarskim subjektom in notranjimi 
razpravami, pripravo ponudb, morebitnim 
dialogom ali pogajanji, izborom ter 
dodelitvijo naročila.

Javni organi naročniki dokumentirajo 
potek vseh postopkov javnega naročanja, 
ne glede na to, ali se ti izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne. V ta namen 
dokumentirajo vse faze postopka javnega 
naročanja, vključno z vsemi sporočili 
gospodarskim subjektom, pripravo ponudb, 
morebitnim dialogom ali pogajanji, 
izborom ter dodelitvijo naročila.

Or. en

Predlog spremembe 1518
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki dokumentirajo Javni organi naročniki dokumentirajo 
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potek vseh postopkov javnega naročanja, 
ne glede na to, ali se ti izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne. V ta namen 
dokumentirajo vse faze postopka javnega 
naročanja, vključno z vsemi sporočili 
gospodarskim subjektom in notranjimi 
razpravami, pripravo ponudb, morebitnim 
dialogom ali pogajanji, izborom ter 
dodelitvijo naročila.

potek vseh postopkov javnega naročanja, 
ne glede na to, ali se ti izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne. V ta namen 
dokumentirajo vse faze postopka javnega 
naročanja, vključno z vsemi sporočili 
gospodarskim subjektom, pripravo ponudb, 
morebitnim dialogom ali pogajanji, 
izborom ter dodelitvijo naročila.

Or. en

Predlog spremembe 1519
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji ali 
nacionalnemu nadzornemu organu, če to 
zahtevata.

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji, če to
zahteva.

Or. en

Predlog spremembe 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji ali
nacionalnemu nadzornemu organu, če to
zahtevata.

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji ali
nacionalnim organom ali strukturam iz 
člena 83, če to zahtevajo.

Or. en
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Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1521
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji ali 
nacionalnemu nadzornemu organu, če to 
zahtevata.

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji ali
pristojnemu nacionalnemu organu, če to 
zahteva.

Or. en

Predlog spremembe 1522
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji ali 
nacionalnemu nadzornemu organu, če to 
zahtevata.

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji, če to
zahteva.

Or. en

Predlog spremembe 1523
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 86
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Predlog direktive
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Zbiranje statističnih podatkov na podlagi poročil držav članic ne bi bilo zanesljivo in bi 
povzročalo upravno breme in stroške. Namen člena 86 je navzkrižno preverjanje podatkov, 
zbranih z zbirko podatkov TED na podlagi člena 48 v predlogu, vendar so tako zbirka 
podatkov kot nacionalni podatki, ki se sporočajo, pogosto nepopolni. Namesto navzkrižnega 
preverjanja zbirke TED bi bilo treba bolj okrepiti zbiranje statističnih podatkov, nacionalno 
poročanje pa bi bilo treba opustiti.

Predlog spremembe 1525
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. nl

Obrazložitev

To določbo bi bilo treba črtati, saj bi po nepotrebnem povečala administrativne postopke.
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Predlog spremembe 1526
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. de

Predlog spremembe 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalno poročanje in seznami javnih 
organov naročnikov

Nacionalno poročanje 

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).
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Predlog spremembe 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organi, ustanovljeni ali imenovani v 
skladu s členom 84, pošljejo Komisiji 
poročilo o izvajanju in statistično poročilo 
za vsako leto, na podlagi standardnega 
obrazca, najpozneje do 31. oktobra 
naslednje leto.

1. Države članice pošljejo Komisiji 
statistično poročilo za vsako leto, na 
podlagi standardnega obrazca, najpozneje 
do 31. oktobra naslednje leto.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1530
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organi, ustanovljeni ali imenovani v 
skladu s členom 84, pošljejo Komisiji 
poročilo o izvajanju in statistično poročilo 
za vsako leto, na podlagi standardnega 
obrazca, najpozneje do 31. oktobra 
naslednje leto.

1. Pristojni organi v državah članicah 
pošljejo Komisiji statistično poročilo za 
vsako leto, na podlagi standardnega 
obrazca, najpozneje do 31. oktobra 
naslednje leto.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog nalaga pretirane obveznosti državam članicam. Nemogoče bo zlasti zagotavljati 
Komisiji popoln seznam vseh javnih organov naročnikov v državi članici. Število javnih 
organov naročnikov je v praksi zelo veliko (v nekaterih državah jih je na tisoče) in se vsako 
leto spreminja, odvisno od strukturnih sprememb v upravi. 
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Predlog spremembe 1531
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) popoln in posodobljen seznam vseh 
centralnih vladnih organov, javnih 
organov naročnikov na poddržavni ravni 
in oseb javnega prava, vključno z organi 
na poddržavni ravni in združenji javnih 
organov naročnikov, ki oddajajo javna 
naročila ali okvirne sporazume, z navedbo 
enotne identifikacijske številke za vsak 
organ, če je taka številka predvidena v 
nacionalni zakonodaji; ta seznam mora 
biti združen po vrstah organov;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog nalaga pretirane obveznosti državam članicam.  Nemogoče bo zlasti zagotavljati 
Komisiji popoln seznam vseh javnih organov naročnikov v državi članici. Število javnih 
organov naročnikov je v praksi zelo veliko (v nekaterih državah jih je na tisoče) in se vsako 
leto spreminja, odvisno od strukturnih sprememb v upravi. 

Predlog spremembe 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) popoln in posodobljen seznam vseh 
centralnih vladnih organov, javnih organov 
naročnikov na poddržavni ravni in oseb 
javnega prava, vključno z organi na 
poddržavni ravni in združenji javnih 
organov naročnikov, ki oddajajo javna 
naročila ali okvirne sporazume, z navedbo 
enotne identifikacijske številke za vsak 
organ, če je taka številka predvidena v 

(a) seznam vseh centralnih vladnih 
organov, javnih organov naročnikov na 
poddržavni ravni in oseb javnega prava, ki 
so v zadevnem letu oddajali javna naročila 
ali sklepali okvirne sporazume, z navedbo 
enotne identifikacijske številke za vsak 
organ, če je taka številka predvidena v 
nacionalni zakonodaji; ta seznam mora biti 
združen po vrstah organov;
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nacionalni zakonodaji; ta seznam mora biti 
združen po vrstah organov;

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1533
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) popoln in posodobljen seznam vseh 
centralnih nabavnih organov;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog nalaga pretirane obveznosti državam članicam. Nemogoče bo zlasti zagotavljati 
Komisiji popoln seznam vseh javnih organov naročnikov v državi članici. Število javnih 
organov naročnikov je v praksi zelo veliko (v nekaterih državah jih je na tisoče) in se vsako 
leto spreminja, odvisno od strukturnih sprememb v upravi. 

Predlog spremembe 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) popoln in posodobljen seznam vseh 
centralnih nabavnih organov;

(b) seznam vseh centralnih nabavnih 
organov, ki so v zadevnem letu oddajali 
javna naročila ali sklepali okvirne 
sporazume;

Or. en
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Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 – točka (c) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za vsa naročila, ki presegajo mejne 
vrednosti, določene v členu 4 te direktive:

(c) za vsa naročila, ki presegajo mejne 
vrednosti, določene v členu 4 te direktive, 
predvideno število in vrednost oddanih 
naročil v zadevnem letu, razčlenjenih po 
vrstah organov glede na postopek ter 
gradnje, blago in storitve.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 – točka (c) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) število in vrednost oddanih naročil, 
razčlenjenih po vrstah organov glede na 
postopek ter gradnje, blago in storitve, 
opredeljene glede na razdelitev 
nomenklature CPV;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).
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Predlog spremembe 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 – točka (c) – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) kadar se naročila oddajo po postopku 
s pogajanji brez predhodne objave, se 
podatki iz točke (i) poleg tega razčlenijo 
glede na okoliščine iz člena 30 ter 
vključujejo število in vrednost oddanih 
naročil glede na državo članico in tretjo 
državo, iz katere prihaja izbrani 
ponudnik;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za vsa naročila, ki so pod mejnimi 
vrednostmi, določenimi v členu 4 te 
direktive, vendar bi bila zajeta v to 
direktivo, če bi njihova vrednost presegla 
mejno vrednost, število in vrednost 
oddanih naročil, razčlenjenih po vrstah 
organov.

(d) za naročila, ki so pod mejnimi 
vrednostmi, določenimi v členu 4 te 
direktive, vendar bi bila zajeta v to 
direktivo, če bi njihova vrednost presegla 
mejno vrednost, oceno združene skupne 
vrednosti naročila v zadevnem letu. Ocena 
lahko temelji predvsem na podatkih, ki so 
na razpolago v skladu z nacionalnimi 
zahtevami glede obveščanja.

Or. en
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Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice dajo Komisiji na voljo 
informacije o svoji institucionalni 
organiziranosti v zvezi z izvajanjem, 
spremljanjem in izvrševanjem te direktive 
ter o nacionalnih pobudah, ki so bile 
sprejete za zagotovitev smernic ali pomoči 
pri izvajanju predpisov Unije o javnih 
naročilih ali kot odgovor na izzive pri 
izvajanju teh predpisov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1540
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice dajo Komisiji na voljo 
informacije o svoji institucionalni 
organiziranosti v zvezi z izvajanjem, 
spremljanjem in izvrševanjem te direktive 
ter o nacionalnih pobudah, ki so bile 
sprejete za zagotovitev smernic ali pomoči 
pri izvajanju predpisov Unije o javnih 
naročilih ali kot odgovor na izzive pri 

črtano
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izvajanju teh predpisov.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 4 se zdi nepotreben.

Predlog spremembe 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija določi standardni obrazec za 
letno poročilo o izvajanju in letno 
statistično poročilo iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.

5. Komisija določi standardni obrazec za 
letno statistično poročilo iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (poročanje).

Predlog spremembe 1542
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 86 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 86 a
Statistične obveznosti in vsebina 

statističnega poročila
1. Države članice dajo Komisiji na voljo 
informacije o svoji institucionalni 
organiziranosti v zvezi z izvajanjem, 
spremljanjem in izvrševanjem te direktive 
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ter o nacionalnih pobudah, ki so bile 
sprejete za zagotovitev smernic ali pomoči 
pri izvajanju predpisov Unije o javnih 
naročilih ali kot odgovor na izzive pri 
izvajanju teh predpisov.
2. Poročilo iz odstavka 1 vključuje vsaj 
naslednje informacije za vsa naročila, ki 
presegajo mejne vrednosti, določene v 
členu 4 te direktive:
(i) število in vrednost oddanih naročil, 
razčlenjenih po vrstah organov glede na 
postopek ter gradnje, blago in storitve, 
opredeljene glede na razdelitev 
nomenklature CPV;
(ii) kadar se naročila oddajo po postopku 
s pogajanji brez predhodne objave, se 
podatki iz točke (i) poleg tega razčlenijo 
glede na okoliščine iz člena 30 ter 
vključujejo število in vrednost oddanih 
naročil glede na državo članico in tretjo 
državo, iz katere prihaja izbrani 
ponudnik;
Kolikor je to mogoče, se podatki iz točke 
(a) prvega pododstavka razčlenijo po:
(a) uporabljenih postopkih za oddajo 
naročila; ter
(b) za vsakega od teh postopkov po 
gradnjah, kakor so navedene v Prilogi II, 
ter po proizvodih in storitvah, kakor so 
navedeni v Prilogi XVI in opisani v skladu 
s kategorijami nomenklature CPV;
(c) državljanstvu gospodarskega subjekta, 
ki mu je bilo naročilo oddano.
Če so naročila sklenjena po postopku s 
pogajanji, se razčlenijo tudi podatki iz 
točke (a) prvega pododstavka, in sicer po 
okoliščinah, omenjenih v členih 27 in 30, 
in navede število in vrednost oddanih 
naročil po državah članicah in tretji 
državi izbranega izvajalca. 
3. Za vsako kategorijo javnega organa 
naročnika, ki ni navedena v Prilogi I, 
mora statistično poročilo vsebovati vsaj:
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(a) število in vrednost oddanih naročil, 
razčlenjenih v skladu z drugim 
pododstavkom odstavka 1;
(b) celotno vrednost naročil, oddanih z 
odstopanjem od sporazuma.
4. Statistično poročilo vključuje vsako 
drugo statistično informacijo, ki jo 
zahteva Sporazum. Informacije iz prvega 
pododstavka se določijo po postopku iz 
člena 91(2).

Or. en

Predlog spremembe 1543
Monica Luisa Macovei

Predlog direktive
Člen 86 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 86 a
Pravna sredstva in sankcije

Države članice vzpostavijo učinkovite in 
pravočasne mehanizme odškodnine ter 
dejanske, odvračilne in sorazmerne 
sankcije za primer goljufije, korupcije, 
navzkrižja interesov ali drugih resnih 
nepravilnostih. Mehanizem odškodnine in 
sankcije , ki se uporabljajo v teh primerih, 
vključujejo razveljavitev ustreznih javnih 
naročil ter odgovornost za škodo.

Or. en

Predlog spremembe 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 87
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 87 črtano
Pomoč javnim organom naročnikom in 
podjetjem
1. Države članice dajo na voljo tehnične 
podporne strukture, da bi javnim 
organom naročnikom zagotovile pravno 
in ekonomsko svetovanje, smernice ter 
pomoč pri pripravi in izvajanju postopkov 
javnega naročanja. Države članice 
zagotovijo tudi, da lahko vsak javni organ 
naročnik pridobi ustrezno pomoč in 
svetovanje v zvezi s posameznimi 
vprašanji.
2. Države članice za izboljšanje dostopa 
do javnih naročil in za olajšanje 
pravilnega razumevanja določb te 
direktive gospodarskim subjektom, zlasti 
malim in srednje velikim podjetjem, 
zagotovijo ustrezno pomoč, vključno z 
uporabo elektronskih sredstev ali sedanjih 
mrež, namenjenih pomoči podjetjem.
3. Gospodarskim subjektom, ki 
nameravajo sodelovati v postopku javnega 
naročanja v drugi državi članici, bo na 
voljo posebna upravna pomoč. Taka 
pomoč zajema vsaj upravne zahteve v 
zadevni državi članici ter možne 
obveznosti, povezane z elektronskim 
javnim naročanjem.
Države članice zagotovijo, da imajo 
zainteresirani gospodarski subjekti 
preprost dostop do ustreznih informacij o 
obveznostih v zvezi z davki, varstvom 
okolja ter socialnim in delovnim pravom, 
ki veljajo v državi članici, regiji ali kraju, 
kjer se izvajajo gradnje ali opravljajo 
storitve, in ki bodo veljale za gradnje, ki se 
izvajajo na kraju samem, ali za storitve, ki 
se zagotavljajo med izvedbo naročila.
4. Države članice lahko za namene 
odstavkov 1, 2 in 3 imenujejo enega ali 
več organov ali upravnih struktur. Države 
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članice zagotovijo ustrezno usklajevanje 
med navedenimi organi in strukturami.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi, povezani z upravljanjem (pomoč za organe naročnike in podjetja), ki 
predlagajo črtanje člena 87. Predlogi Komisije bi morali biti podprti s trdnimi argumenti, ki 
bi govorili v prid stroškovni učinkovitosti, ti podrobno določeni predlogi pa bi kršili tudi 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Vsekakor pa morajo države članice v javnem 
naročanju ponotranjiti potrebe malih in srednjih podjetij oziroma načelo Pomisli najprej na 
male. To je predlagano v eni od uvodnih izjav.

Predlog spremembe 1545
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. nl

Obrazložitev

Za zagotavljanje pomoči javnim organom naročnikom na nacionalni ravni so pristojne same 
države članice. Če bi bile določbe natančnejše, najbrž ne bi bilo treba toliko pojasnjevati 
pravil o javnih naročilih.

Predlog spremembe 1546
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 87 črtano
Pomoč javnim organom naročnikom in 
podjetjem
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1. Države članice dajo na voljo tehnične 
podporne strukture, da bi javnim 
organom naročnikom zagotovile pravno 
in ekonomsko svetovanje, smernice ter 
pomoč pri pripravi in izvajanju postopkov 
javnega naročanja. Države članice 
zagotovijo tudi, da lahko vsak javni organ 
naročnik pridobi ustrezno pomoč in 
svetovanje v zvezi s posameznimi 
vprašanji.
2. Države članice za izboljšanje dostopa 
do javnih naročil in za olajšanje 
pravilnega razumevanja določb te 
direktive gospodarskim subjektom, zlasti 
malim in srednje velikim podjetjem, 
zagotovijo ustrezno pomoč, vključno z 
uporabo elektronskih sredstev ali sedanjih 
mrež, namenjenih pomoči podjetjem.
3. Gospodarskim subjektom, ki 
nameravajo sodelovati v postopku javnega 
naročanja v drugi državi članici, bo na 
voljo posebna upravna pomoč. Taka 
pomoč zajema vsaj upravne zahteve v 
zadevni državi članici ter možne 
obveznosti, povezane z elektronskim 
javnim naročanjem.
Države članice zagotovijo, da imajo 
zainteresirani gospodarski subjekti 
preprost dostop do ustreznih informacij o 
obveznostih v zvezi z davki, varstvom 
okolja ter socialnim in delovnim pravom, 
ki veljajo v državi članici, regiji ali kraju, 
kjer se izvajajo gradnje ali opravljajo 
storitve, in ki bodo veljale za gradnje, ki se 
izvajajo na kraju samem, ali za storitve, ki
se zagotavljajo med izvedbo naročila.
4. Države članice lahko za namene 
odstavkov 1, 2 in 3 imenujejo enega ali 
več organov ali upravnih struktur. Države 
članice zagotovijo ustrezno usklajevanje 
med navedenimi organi in strukturami.

Or. en
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Predlog spremembe 1547
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice dajo na voljo tehnične 
podporne strukture, da bi javnim organom 
naročnikom zagotovile pravno in 
ekonomsko svetovanje, smernice ter 
pomoč pri pripravi in izvajanju postopkov 
javnega naročanja. Države članice 
zagotovijo tudi, da lahko vsak javni organ 
naročnik pridobi ustrezno pomoč in
svetovanje v zvezi s posameznimi 
vprašanji.

1. Države članice dajo na voljo tehnične 
podporne strukture, da bi javnim organom 
naročnikom zagotovile pravne in 
ekonomske informacije, smernice ter 
pomoč pri pripravi in izvajanju postopkov 
javnega naročanja. Države članice 
zagotovijo tudi, da lahko vsak javni organ 
naročnik pridobi ustrezno pomoč in
informacije v zvezi s posameznimi 
vprašanji.

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev: tako ubeseditev bi utegnili tolmačiti kot pravno svetovanje, vendar ni v 
pristojnosti držav članic, da svetujejo o evropskih predpisih.

Predlog spremembe 1548
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice dajo na voljo tehnične 
podporne strukture, da bi javnim organom 
naročnikom zagotovile pravno in 
ekonomsko svetovanje, smernice ter 
pomoč pri pripravi in izvajanju postopkov 
javnega naročanja. Države članice 
zagotovijo tudi, da lahko vsak javni organ 
naročnik pridobi ustrezno pomoč in 
svetovanje v zvezi s posameznimi 
vprašanji.

1. Države članice dajo na voljo podporne 
strukture, da bi javnim organom 
naročnikom zagotovile pravno in 
ekonomsko svetovanje, smernice ter 
pomoč pri pripravi in izvajanju postopkov 
javnega naročanja. Države članice 
zagotovijo tudi, da lahko vsak javni organ 
naročnik pridobi ustrezno pomoč in 
svetovanje v zvezi s posameznimi 
vprašanji. Države članice lahko 
uporabljajo tudi zunanje svetovalne 
storitve, da dopolnijo svoj program, 
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usposobljenost projektnega vodenja in 
nabor znanj.

Or. en

Predlog spremembe 1549
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko za namene 
odstavkov 1, 2 in 3 imenujejo enega ali 
več organov ali upravnih struktur. Države 
članice zagotovijo ustrezno usklajevanje 
med navedenimi organi in strukturami.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta člen ustvarja 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 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice si vzajemno pomagajo in 
uvedejo ukrepe za učinkovito medsebojno 
sodelovanje, da bi zagotovile izmenjavo 
informacij o vprašanjih iz členov 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 in 73a. Pri 
tem zagotovijo zaupnost informacij, ki si 
jih izmenjajo.

Or. en
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Predlog spremembe 1551
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za namene tega člena 
določijo eno ali več točk za stike ter 
sporočijo drugim državam članicam, 
nadzornim organom in Komisiji podatke, 
potrebne za navezavo stika z njimi. Države 
članice ta seznam točk za stike objavijo in 
ga redno posodabljajo. Nadzorni organ je 
odgovoren za usklajevanje takih točk za 
stike.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta člen ustvarja 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 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za namene tega člena 
določijo eno ali več točk za stike ter 
sporočijo drugim državam članicam, 
nadzornim organom in Komisiji podatke, 
potrebne za navezavo stika z njimi. Države 
članice ta seznam točk za stike objavijo in 
ga redno posodabljajo. Nadzorni organ je 
odgovoren za usklajevanje takih točk za 
stike.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Nadomestni predlogi v zvezi z upravljanjem (upravno sodelovanje).

Predlog spremembe 1553
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za namene tega člena 
določijo eno ali več točk za stike ter 
sporočijo drugim državam članicam, 
nadzornim organom in Komisiji podatke, 
potrebne za navezavo stika z njimi. Države 
članice ta seznam točk za stike objavijo in 
ga redno posodabljajo. Nadzorni organ je 
odgovoren za usklajevanje takih točk za 
stike.

črtano

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 1554
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za namene tega člena 
določijo eno ali več točk za stike ter 
sporočijo drugim državam članicam, 
nadzornim organom in Komisiji podatke, 
potrebne za navezavo stika z njimi. Države 

3. Za namene tega člena države članice 
določijo eno ali več točk za stike ter 
sporočijo drugim državam članicam in 
Komisiji podatke, potrebne za navezavo 
stika z njimi. Države članice ta seznam 
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članice ta seznam točk za stike objavijo in 
ga redno posodabljajo. Nadzorni organ je 
odgovoren za usklajevanje takih točk za 
stike.

točk za stike objavijo in ga redno 
posodabljajo.

Or. en

(Glej črtanje člena 86)

Predlog spremembe 1555
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izmenjava informacij se izvaja v okviru 
informacijskega sistema za notranji trg, 
vzpostavljenega v skladu z Uredbo (EU) 
št. XXX/XXXX Evropskega parlamenta in 
Sveta [predlog za Uredbo evropskega 
parlamenta in Sveta o upravnem 
sodelovanju prek informacijskega sistema 
za notranji trg (uredba IMI) 
COM(2011) 522]. Države članice v 
najkrajšem možnem času predložijo 
informacije, ki jih zahtevajo druge države 
članice.

črtano

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 1556
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 89 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekličeta prenos pooblastila iz členov 
6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 in 86. S 
sklepom o preklicu pooblastila preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa.
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden.
Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastil iz členov 6, 
13, 19, 20, 23 in 59. S sklepom o preklicu 
pooblastila preneha veljati pooblastilo iz 
navedenega sklepa. Preklic začne veljati 
dan po objavi sklepa v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, ki je 
v njem naveden. Preklic ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 1557
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 91 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Svetovalni odbor za 
javna naročila, ustanovljen s Sklepom 
Sveta 71/306/EGS53. Navedeni odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomagata Svetovalni odbor za 
javna naročila, ustanovljen s Sklepom 
Sveta 71/306/EGS53, in odbor, ustanovljen 
v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) 
št. 3286/94 (uredba o trgovinskih ovirah1). 
Gre za odbora v smislu člena 3
Uredbe (EU) št. 182/2011.

__________________
1UL L 349, 31.12.1994, str. 71.

Or. en

Predlog spremembe 1558
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 91 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporablja 
člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporablja 
člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011, pristojni 
odbor pa je odbor, ustanovljen s Sklepom 
Sveta 71/306/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 1559
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 91 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011, pristojni odbor pa je odbor, 
ustanovljen z uredbo o trgovinskih ovirah.

Or. en

Predlog spremembe 1560
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga 6 – del H

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del H črtano
INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA 
NAVESTI V OBVESTILIH O JAVNIH 
NAROČILIH SOCIALNIH IN DRUGIH 
POSEBNIH STORITEV
(iz člena 75(1))
1. Ime, identifikacijska številka (kadar je 
določena z nacionalno zakonodajo), 
naslov, vključno s šifro NUTS, telefonska 
številka, številka faksa, elektronski in 
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spletni naslov javnega organa naročnika 
ter, če posreduje dodatne informacije 
druga služba, podatki te službe.
2. Po potrebi elektronski ali spletni 
naslov, kjer bodo na voljo specifikacije in 
kakršni koli dodatni dokumenti.
3. Vrsta javnega organa naročnika in 
glavna dejavnost.
4. Po potrebi navedba, ali je javni organ 
naročnik centralni nabavni organ ali gre 
za kakršno koli drugo obliko skupnega 
javnega naročanja.
5. Referenčna(-e) številka(-e) 
nomenklature CPV. če je naročilo 
razdeljeno na več sklopov, se te 
informacije navedejo za vsak sklop 
posebej. 
6. Šifra NUTS za glavno lokacijo gradnje 
v primeru gradnje ali šifra NUTS za 
glavni kraj dobave ali izvedbe v primeru 
blaga in storitev. 
7. Opis storitev in po potrebi priložnostnih 
gradenj in dobav, ki so predmet naročila.

8. Predvidena skupna vrednost 
naročila(naročil); če je naročilo 
razdeljeno na več sklopov,  se te 
informacije navedejo za vsak sklop 
posebej.

9. Pogoji za sodelovanje, kar vključuje:

a) po potrebi navedbo, ali je naročilo 
omejeno na zaščitene delavnice oziroma 
izvedbo v okviru zaščitenih programov za 
zaposlene,

b) po potrebi navedbo, ali je izvedba 
storitve po zakonu, uredbi ali upravni 
določbi rezervirana za določeno stroko.

10. Rok(-i) za vzpostavitev stika z javnim 
organom naročnikom glede sodelovanja.

11. Kratek opis glavnih značilnosti 
postopka oddaje javnega naročila, ki bo 
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uporabljen.

12. Kakršne koli druge pomembne 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Priloga 6 – razdelek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del H črtano
INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA 
NAVESTI V OBVESTILIH O JAVNIH 
NAROČILIH SOCIALNIH IN DRUGIH 
POSEBNIH STORITEV
(iz člena 75(1))
1. Ime, identifikacijska številka (kadar je 
določena z nacionalno zakonodajo), 
naslov, vključno s šifro NUTS, telefonska 
številka, številka faksa, elektronski in 
spletni naslov javnega organa naročnika 
ter, če posreduje dodatne informacije 
druga služba, podatki te službe.
2. Po potrebi elektronski ali spletni 
naslov, kjer bodo na voljo specifikacije in 
kakršni koli dodatni dokumenti.
3. Vrsta javnega organa naročnika in 
glavna dejavnost.
4. Po potrebi navedba, ali je javni organ 
naročnik centralni nabavni organ ali gre 
za kakršno koli drugo obliko skupnega 
javnega naročanja.
5. Referenčna(-e) številka(-e) 
nomenklature CPV. če je naročilo 
razdeljeno na več sklopov, se te 
informacije navedejo za vsak sklop 
posebej. 
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6. Šifra NUTS za glavno lokacijo gradnje 
v primeru gradnje ali šifra NUTS za 
glavni kraj dobave ali izvedbe v primeru 
blaga in storitev. 
7. Opis storitev in po potrebi priložnostnih 
gradenj in dobav, ki so predmet naročila.

8. Predvidena skupna vrednost 
naročila(naročil); če je naročilo 
razdeljeno na več sklopov,  se te 
informacije navedejo za vsak sklop 
posebej.

9. Pogoji za sodelovanje, kar vključuje:

a) po potrebi navedbo, ali je naročilo 
omejeno na zaščitene delavnice oziroma 
izvedbo v okviru zaščitenih programov za 
zaposlene,

b) po potrebi navedbo, ali je izvedba 
storitve po zakonu, uredbi ali upravni 
določbi rezervirana za določeno stroko.

10. Rok(-i) za vzpostavitev stika z javnim 
organom naročnikom glede sodelovanja.

11. Kratek opis glavnih značilnosti 
postopka oddaje javnega naročila, ki bo 
uporabljen.

12. Kakršne koli druge pomembne 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Priloga 8 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primeru naročil gradenj skupek 
tehničnih predpisov, ki jih vsebuje zlasti 
razpisna dokumentacija in s katerimi so 
opredeljene zahtevane značilnosti za 
material, proizvod ali blago, da je namen 
uporabe, za katero jih potrebuje javni organ 
naročnik, dosežen; te značilnosti 
vključujejo stopnje okoljske in podnebne 
uspešnosti, zahteve v zvezi s konstrukcijo, 
namenjeno vsem uporabnikom (vključno z 
dostopnostjo za invalidne osebe), ter 
ocenjevanje skladnosti, uspešnosti, varnosti 
ali dimenzij, vključno s postopki v zvezi z 
zagotavljanjem kakovosti, izrazoslovjem, 
simboli, preizkušanjem in preizkusnimi 
metodami, pakiranjem, označevanjem ali 
uporabo nalepk, navodili za uporabnike ter 
proizvodnimi postopki in metodami v 
kateri koli fazi življenjskega cikla gradenj; 
te značilnosti vključujejo tudi pravila glede 
načrtov in ocene stroškov, preizkus, 
inšpekcijske preglede in pogoje za 
sprejemljivost gradenj in konstrukcijskih 
tehnik ali metod ter vse druge tehnične
pogoje, ki jih lahko predpiše javni organ 
naročnik v skladu s splošnimi ali 
posebnimi predpisi glede na dokončane 
gradnje in na materiale ali dele, ki jih 
vključujejo;

(a) v primeru naročil gradenj skupek 
tehničnih predpisov, ki jih vsebuje zlasti 
razpisna dokumentacija in s katerimi so 
opredeljene zahtevane značilnosti za 
material, proizvod ali blago, da je namen 
uporabe, za katero jih potrebuje javni organ 
naročnik, dosežen; te značilnosti 
vključujejo stopnje okoljske in podnebne 
uspešnosti, zahteve v zvezi s konstrukcijo, 
namenjeno vsem uporabnikom (vključno z 
dostopnostjo za invalidne osebe), ter 
ocenjevanje skladnosti, uspešnosti, varnosti 
ali dimenzij, vključno s postopki v zvezi z 
zagotavljanjem kakovosti, izrazoslovjem, 
simboli, preizkušanjem in preizkusnimi 
metodami, pakiranjem, označevanjem ali 
uporabo nalepk, navodili za uporabnike ter 
proizvodnimi postopki in metodami v 
kateri koli fazi življenjskega cikla gradenj; 
te značilnosti vključujejo tudi pravila glede 
načrtov (tudi vgrajeno varstvo podatkov)
in ocene stroškov, preizkus, inšpekcijske 
preglede in pogoje za sprejemljivost 
gradenj in konstrukcijskih tehnik ali metod 
ter vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko 
predpiše javni organ naročnik v skladu s 
splošnimi ali posebnimi predpisi glede na 
dokončane gradnje in na materiale ali dele, 
ki jih vključujejo;

Or. en

Predlog spremembe 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 8 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primeru naročil gradenj skupek 
tehničnih predpisov, ki jih vsebuje zlasti 
razpisna dokumentacija in s katerimi so 

(a) v primeru naročil gradenj skupek 
tehničnih predpisov, ki jih vsebuje zlasti 
razpisna dokumentacija in s katerimi so 



PE492.869v01-00 136/159 AM\908760SL.doc

SL

opredeljene zahtevane značilnosti za 
material, proizvod ali blago, da je namen 
uporabe, za katero jih potrebuje javni organ 
naročnik, dosežen; te značilnosti 
vključujejo stopnje okoljske in podnebne 
uspešnosti, zahteve v zvezi s konstrukcijo, 
namenjeno vsem uporabnikom (vključno z 
dostopnostjo za invalidne osebe), ter 
ocenjevanje skladnosti, uspešnosti, varnosti 
ali dimenzij, vključno s postopki v zvezi z 
zagotavljanjem kakovosti, izrazoslovjem, 
simboli, preizkušanjem in preizkusnimi 
metodami, pakiranjem, označevanjem ali 
uporabo nalepk, navodili za uporabnike ter 
proizvodnimi postopki in metodami v 
kateri koli fazi življenjskega cikla gradenj; 
te značilnosti vključujejo tudi pravila glede 
načrtov in ocene stroškov, preizkus, 
inšpekcijske preglede in pogoje za 
sprejemljivost gradenj in konstrukcijskih 
tehnik ali metod ter vse druge tehnične 
pogoje, ki jih lahko predpiše javni organ 
naročnik v skladu s splošnimi ali 
posebnimi predpisi glede na dokončane 
gradnje in na materiale ali dele, ki jih 
vključujejo;

opredeljene zahtevane značilnosti za 
material, proizvod ali blago, da je namen 
uporabe, za katero jih potrebuje javni organ 
naročnik, dosežen; te značilnosti 
vključujejo stopnje okoljske in podnebne 
uspešnosti, zahteve v zvezi s konstrukcijo, 
namenjeno vsem uporabnikom (vključno z 
dostopnostjo za invalidne osebe), ter 
ocenjevanje skladnosti, uspešnosti, varnosti 
ali dimenzij, vključno s postopki v zvezi z 
zagotavljanjem kakovosti, izrazoslovjem, 
simboli, preizkušanjem in preizkusnimi 
metodami, pakiranjem, označevanjem ali 
uporabo nalepk, navodili za uporabnike ter 
proizvodnimi postopki in metodami ter 
delovnimi razmerami v kateri koli fazi 
življenjskega cikla gradenj; te značilnosti 
vključujejo tudi pravila glede načrtov in 
ocene stroškov, preizkus, inšpekcijske 
preglede in pogoje za sprejemljivost 
gradenj in konstrukcijskih tehnik ali metod 
ter vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko 
predpiše javni organ naročnik v skladu s 
splošnimi ali posebnimi predpisi glede na 
dokončane gradnje in na materiale ali dele, 
ki jih vključujejo;

Or. en

Predlog spremembe 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Priloga 8 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v primeru naročil blaga ali storitev 
specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje 
zahtevane značilnosti proizvoda ali 
storitve, kot so stopnje kakovosti, stopnje 
okoljske in podnebne uspešnosti, zahteve 
za konstrukcijo, namenjeno vsem 
uporabnikom (vključno z dostopnostjo za 
invalidne osebe), ter ocenjevanje 
skladnosti, uspešnosti, uporabe proizvoda, 

(b) v primeru naročil storitve ali blaga 
specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje 
zahtevane značilnosti proizvoda ali 
storitve, kot so stopnje kakovosti, stopnje 
okoljske in podnebne uspešnosti, zahteve 
za konstrukcijo, namenjeno vsem 
uporabnikom (vključno z dostopnostjo za 
invalidne osebe), ter ocenjevanje 
skladnosti, uspešnosti, uporabe proizvoda, 
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varnosti ali dimenzij, vključno z zahtevami 
v zvezi s proizvodom glede imena, pod 
katerim se bo prodajal, izrazoslovjem, 
simboli, preizkušanjem in preizkusnimi 
metodami, pakiranjem, označevanjem, 
uporabo nalepk, navodili za uporabnike, 
proizvodnimi postopki in metodami v 
kateri koli fazi življenjskega cikla dobave 
ali storitve ter postopki ocenjevanja 
skladnosti;

varnosti ali dimenzij, vključno z zahtevami 
v zvezi s proizvodom glede imena, pod 
katerim se bo prodajal, izrazjem, pravili 
glede načrtov (tudi vgrajeno varstvo 
podatkov), simboli, preizkušanjem in 
preizkusnimi metodami, pakiranjem, 
označevanjem, uporabo nalepk, navodili za 
uporabnike, proizvodnimi postopki in 
metodami v kateri koli fazi življenjskega 
cikla blaga ali storitve ter postopki 
ocenjevanja skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 8 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v primeru naročil blaga ali storitev 
specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje 
zahtevane značilnosti proizvoda ali 
storitve, kot so stopnje kakovosti, stopnje 
okoljske in podnebne uspešnosti, zahteve 
za konstrukcijo, namenjeno vsem 
uporabnikom (vključno z dostopnostjo za 
invalidne osebe), ter ocenjevanje 
skladnosti, uspešnosti, uporabe proizvoda, 
varnosti ali dimenzij, vključno z zahtevami 
v zvezi s proizvodom glede imena, pod 
katerim se bo prodajal, izrazoslovjem, 
simboli, preizkušanjem in preizkusnimi 
metodami, pakiranjem, označevanjem, 
uporabo nalepk, navodili za uporabnike, 
proizvodnimi postopki in metodami v 
kateri koli fazi življenjskega cikla dobave 
ali storitve ter postopki ocenjevanja 
skladnosti;

(b) v primeru naročil blaga ali storitev 
specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje 
zahtevane značilnosti proizvoda ali 
storitve, kot so stopnje kakovosti, stopnje 
okoljske in podnebne uspešnosti, zahteve 
za konstrukcijo, namenjeno vsem 
uporabnikom (vključno z dostopnostjo za 
invalidne osebe), ter ocenjevanje 
skladnosti, uspešnosti, uporabe proizvoda, 
varnosti ali dimenzij, vključno z zahtevami 
v zvezi s proizvodom glede imena, pod 
katerim se bo prodajal, izrazoslovjem, 
simboli, preizkušanjem in preizkusnimi 
metodami, pakiranjem, označevanjem, 
uporabo nalepk, navodili za uporabnike, 
proizvodnimi postopki in metodami ter 
delovnimi razmerami v kateri koli fazi 
življenjskega cikla dobave ali storitve ter 
postopki ocenjevanja skladnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 1566
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga 8 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „standard“ pomeni tehnično 
specifikacijo, ki jo odobri pristojni organ
za standardizacijo za ponavljajočo se ali 
stalno uporabo, s katerim usklajenost ni 
obvezna in ki spada v eno izmed naslednjih 
kategorij:

(2) „standard“ pomeni tehnično 
specifikacijo, ki jo določi s soglasjem in 
potrdi priznana organizacija za 
standardizacijo za ponavljajočo se ali 
stalno uporabo, s katero usklajenost ni 
obvezna in ki spada v eno izmed naslednjih 
kategorij:

Or. en

Predlog spremembe 1567
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga 8 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „enotna tehnična specifikacija“ pomeni 
tehnično specifikacijo, določeno v skladu s 
postopkom, ki ga priznavajo države 
članice, ali v skladu s členom 9 in členom 
10 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
[XXX] o evropski standardizaciji [in o 
spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 
93/15/EGS in direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 
2009/23/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta], ki je objavljena v Uradnem listu 
Evropske unije;

(4) „enotna tehnična specifikacija“ pomeni 
tehnično specifikacijo, določeno v skladu s 
postopkom, ki ga priznavajo države 
članice, ali, na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, v skladu s 
členom 9 in členom 10 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta [XXX] o evropski 
standardizaciji [in o spremembi direktiv 
Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS in 
direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta], ki je 
objavljena v Uradnem listu Evropske unije;

Or. en

Obrazložitev

Predlog Evropskega odbora za standardizacijo (CEN) in Evropskega odbora za 
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standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC) – uskladitev z opredelitvami v Direktivi 
98/34/ES.

Predlog spremembe 1568
Sari Essayah

Predlog direktive
Priloga 8 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „enotna tehnična specifikacija“ pomeni 
tehnično specifikacijo, določeno v skladu s 
postopkom, ki ga priznavajo države 
članice, ali v skladu s členom 9 in členom 
10 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
[XXX] o evropski standardizaciji [in o 
spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 
93/15/EGS in direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 
2009/23/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta], ki je objavljena v Uradnem listu 
Evropske unije;

(4) „enotna tehnična specifikacija“ pomeni 
tehnično specifikacijo, določeno v skladu s 
postopkom, ki ga priznavajo države 
članice, ali, na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, v skladu s 
členom 9 in členom 10 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta [XXX] o evropski 
standardizaciji [in o spremembi direktiv 
Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS in 
direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta], ki je 
objavljena v Uradnem listu Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 11 – alinea 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 155 o zdravju in varnosti 
pri delu

Or. en
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Predlog spremembe 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 11 – alinea 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 1 o delovnem času 
(industrija)

Or. en

Predlog spremembe 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 11 – alinea 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 131 o določanju 
minimalne plače

Or. en

Predlog spremembe 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 11 – alinea 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 102 o minimalnih 
normah socialne varnosti

Or. en

Predlog spremembe 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann
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Predlog direktive
Priloga 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) identifikacijske podatke gospodarskega 
subjekta;

(a) identifikacijske podatke gospodarskega 
subjekta; registrska številka družbe, ime, 
naslov in bančni naslov;

Or. en

Predlog spremembe 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Priloga 13 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Opis družbe, zlasti leto ustanovitve, 
oblika družbe, lastnik oz. lastniki, člani 
uprave, šifra panoge, kratek opis 
osnovnih storitev in/ali proizvodnje 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Predlog direktive
Priloga 13 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) potrdilo, da je gospodarski subjekt 
izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačilom 
davkov ali sistemi socialne varnosti v 
skladu z zakonodajo posamezne države 
članice;

Or. en
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Predlog spremembe 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Priloga 13 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ključni ekonomski kazalniki za 
gospodarski subjekt za zadnja tri poslovna 
leta: bruto promet, dobiček pred obrestmi 
in davki (EBIT) in stopnja solventnosti; 
novoustanovljene družbe dosežejo 
skladnost z (da), ko so informacije od 
datuma začetka do sedanjega datuma 
vpisane v njihov potni list za javna 
naročila;

Or. en

Predlog spremembe 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Priloga 13 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) Ključni organizacijski kazalniki 
gospodarskih subjektov: povprečno število 
zaposlenih v zadnjih treh letih in število 
zaposlenih do konca preteklega leta; 
novoustanovljene družbe dosežejo 
skladnost z (db), ko so informacije od 
datuma začetka do sedanjega datuma 
vpisane v njihov potni list za javna 
naročila;

Or. en

Predlog spremembe 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) navedbo obdobja veljavnosti potnega 
lista, ki ne sme biti krajše od šestih 
mesecev.

(f) navedbo obdobja veljavnosti potnega 
lista, ki ne sme biti krajše od enega leta.

Or. en

Predlog spremembe 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) navedbo obdobja veljavnosti potnega
lista, ki ne sme biti krajše od šestih
mesecev.

(f) navedbo obdobja veljavnosti potnega 
lista, ki ne sme biti krajše od 12 mesecev.

Or. en

Predlog spremembe 1580
Marian Harkin

Predlog direktive
Priloga 14 – del 2 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) seznam najpomembnejših dobav blaga 
ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, 
skupaj z zadevnimi zneski, datumi in 
javnimi ali zasebnimi prejemniki. Zaradi 
zagotovitve ustrezne ravni konkurence 
lahko javni organi naročniki po potrebi 
navedejo, da bodo upoštevana dokazila o 
zadevnih dobavah blaga ali storitvah, 
opravljenih pred več kot tremi leti;

(ii) seznam najpomembnejših dobav blaga 
ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, 
skupaj z zadevnimi zneski, datumi in 
javnimi ali zasebnimi prejemniki. Zaradi 
zagotovitve ustrezne ravni konkurence 
lahko javni organi naročniki po potrebi 
navedejo, da bodo upoštevana dokazila o 
zadevnih dobavah blaga ali storitvah, 
opravljenih pred več kot petimi leti;
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Or. en

Obrazložitev

Inženirska svetovalna usposobljenost je rezultat metodologije, znanja in veščin ter virov, ki se 
na specializiranem področju ne odražajo/kažejo nujno v zadnjih treh letih. 

Predlog spremembe 1581
Phil Prendergast

Predlog direktive
Priloga 14 – del 2 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) seznam najpomembnejših dobav blaga 
ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, 
skupaj z zadevnimi zneski, datumi in 
javnimi ali zasebnimi prejemniki. Zaradi 
zagotovitve ustrezne ravni konkurence 
lahko javni organi naročniki po potrebi 
navedejo, da bodo upoštevana dokazila o 
zadevnih dobavah blaga ali storitvah, 
opravljenih pred več kot tremi leti;

(ii) seznam najpomembnejših dobav blaga 
ali opravljenih storitev v zadnjih petih
letih, skupaj z zadevnimi zneski, datumi in 
javnimi ali zasebnimi prejemniki. Zaradi 
zagotovitve ustrezne ravni konkurence 
lahko javni organi naročniki po potrebi 
navedejo, da bodo upoštevana dokazila o 
zadevnih dobavah blaga ali storitvah, 
opravljenih pred več kot petimi leti;

Or. en

Predlog spremembe 1582
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Priloga 14 – del 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) z navedbo ukrepov za okoljsko 
upravljanje, ki jih bo lahko gospodarski 
subjekt uporabil med izvajanjem naročila;

(f) z navedbo ukrepov za okoljsko in 
socialno upravljanje, ki jih bo lahko 
gospodarski subjekt uporabil med 
izvajanjem naročila;

Or. en
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Predlog spremembe 1583
Ivo Belet

Predlog direktive
Priloga 14 – del 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) z navedbo ukrepov za okoljsko
upravljanje, ki jih bo lahko gospodarski 
subjekt uporabil med izvajanjem naročila;

(f) z navedbo ukrepov za upravljanje
trajnostnega razvoja, ki jih bo lahko 
gospodarski subjekt uporabil med 
izvajanjem naročila;

Or. en

Predlog spremembe 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Priloga 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga XVI Ta priloga se črta.

Or. en

Obrazložitev

Prilogo nadomeščata prilogi 16A in 16B. 

Predlog spremembe 1585
Robert Rochefort

Predlog direktive
Annex 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga XVI Priloga XVI se črta.

Or. fr
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Obrazložitev

To prilogo nadomeščata prilogi XVI A in XVI B.

Predlog spremembe 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Priloga 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Referenčna številka CPV Opis

79611000-0;

od 85000000-9 do 85323000-9

(razen 85321000-5 in 85322000-2) 

Storitve na področju zdravstva in 

socialnega varstva

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (razen 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); od 92000000-1 

do 92700000-8 (razen 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Upravne storitve na področju 

izobraževanja, zdravstva in kulture

75300000-9 Storitve v okviru obveznega socialnega 

zavarovanja

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Storitve v okviru dajatev

98000000-3; Druge javne, skupne in osebne storitve

98120000-0 Storitve sindikatov

98131000-0 Storitve verskih organizacij

Predlog spremembe
Referenčna številka CPV Opis

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; Storitve na področju zdravstva in 
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75231240-8;

od 85000000-9 do 85323000-9

(razen 85321000-5 in 85322000-2)

98133100 -5 in 98200000 -5

socialnega varstva ter podobne storitve

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (razen 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); od 92000000-1 

do 92700000-8 (razen 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Upravne storitve na področju 

izobraževanja, zdravstva in kulture

75300000-9 Storitve v okviru obveznega socialnega 

zavarovanja

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Storitve v okviru dajatev

98000000-3; 55521100-9 Druge javne, skupne in osebne storitve

98120000-0 Storitve sindikatov

98131000-0 Storitve verskih organizacij

od 61000000-5 do 61530000-9; od 

63370000-3 do 63372000-7

Promet po vodnih poteh

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; od 63000000-9 do 63600000-
5 (razen 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Podporne in pomožne transportne storitve

od 74500000-4 do 74540000-6 (razen 
74511000-4); od 95000000-2 do 
95140000-5

Storitve namestitve in oskrbe osebja

od 74600000-5 do 74620000-1 Preiskovalne in varnostne storitve razen 
storitev oklepnih vozil

od 74875000-3 do 74875200-5 ter od 
92000000-1 do 92622000-7 razen 
92230000-2)

Storitve s področja rekreacije, kulture in 
športa
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Or. en

Obrazložitev

Portal Tvoja Evropa bi moral kot enotna spletna kontaktna točka za pravice podjetij in 
državljanov precej povečati svojo prepoznavnost med potrošniki.

Predlog spremembe 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Predlog direktive
Annex 16 - column 1 - row 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

79611000-0 in
od 85000000-9 do 85323000-9
(razen 85321000-5 in 85322000-2)

79611000-0 in
od 85000000-9 do 85323000-9
(razen 85321000-5, 85322000-2 in 
85143000-3)

Or. en

Obrazložitev

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Predlog spremembe 1588
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga 16 – vrstica 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

98120000-0 / Storitve sindikatov črtano

Or. en

Obrazložitev

Sindikati so samostojni zasebni subjekti, ki jih ne bi smeli zajeti v javno naročanje. Ni jasno, 
kakšen bi bil učinek vključitve sindikatov: če ni razumnih argumentov za vključitev, bi bilo 
treba predlog spremembe črtati. 

Predlog spremembe 1589
Matteo Salvini

Predlog direktive
Priloga 16 – vrstica 7 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

od 79100000-5 do 79140000-7 / pravne 
storitve

Or. en

Obrazložitev

Pravnih storitev, ki sodijo v domeno osebne izbire, ni mogoče dodeliti na osnovi celotnega 
izvajanja ureditve o javnih naročilih. Te storitve se poleg tega zagotavljajo v pravnem okolju, 
ki se po različnih državah članicah precej razlikuje, tako da je povpraševanje po teh storitvah 
neizbežno omejeno na subjekte, ki imajo specifične pristojnosti znotraj ustrezne nacionalne 
zakonodaje.  

Predlog spremembe 1590
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga 16 – vrstice 7 a do 71 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

79112000-2 Storitve pravnega zastopanja
79100000-5 Pravne storitve
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79110000-8 Storitve pravnega svetovanja 
in zastopanja
79111000-5 Storitve pravnega svetovanja
79112100-3 Storitve zastopanja 
zainteresiranih strani
79120000-1 Storitve svetovanja o patentih 
in avtorskih pravicah
79121000-8 Storitve svetovanja o 
avtorskih pravicah
79121100-90 Storitve svetovanja o 
programskih avtorskih pravicah
79130000-4 Storitve pravnega 
dokumentiranja in overovljanja
79131000-1 Storitve dokumentiranja
79132000-8 Storitve overovljanja
79140000-7 Storitve pravnega svetovanja 
in informiranja

Or. en

Obrazložitev

Posebna obravnava storitev je upravičena samo, če velja za vse storitve enakega značaja; 
pravne storitve, za katere veljajo enaka načela zaupnosti, ne smejo biti diskriminirane.

Predlog spremembe 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga 16 – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve na področju zdravstva in 
socialnega varstva

Storitve na področju zdravstva, 
živinozdravstva in socialnega varstva

Upravne storitve na področju 
izobraževanja, zdravstva in kulture

Upravne storitve na področju 
izobraževanja, zdravstva in kulture

Storitve v okviru obveznega socialnega 
zavarovanja

Storitve v okviru obveznega socialnega 
zavarovanja

Storitve v okviru dajatev Storitve v okviru osebnih dajatev
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Druge javne, skupne in osebne storitve 1. Druge javne, skupne in osebne 
storitve

Storitve sindikatov Storitve sindikatov
Storitve verskih organizacij Storitve verskih organizacij

Storitve hotelov in restavracij
Storitve prevoza po železnici
Pomorske storitve
Podporne in pomožne prevozne storitve
Storitve posredovanja dela in delovne sile, 
z izjemo pogodb o delu
Informacijske in varnostne storitve, 
z izjemo prevoza denarja
Storitve s področja izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja
Rekreativne, kulturne in športne storitve, 
razen pogodb za nakup, razvoj, produkcijo 
ali koprodukcijo programov s strani 
radijskih ali televizijskih ustanov ter 
pogodb za oddajanje programov.
Druge storitve, razen pogodb za nakup, 
razvoj, produkcijo ali koprodukcijo 
programov s strani radijskih ali 
televizijskih ustanov ter pogodb za 
oddajanje programov.

Or. de

Obrazložitev

Načeloma je treba ohraniti razlikovanje med storitvami A in B, ker so storitve B majhnega ali 
ničelnega pomena za notranji trg. Nerazumljiv bi bilo zlasti izpad storitev na področju 
kulture, športa in rekreacija, kar bi privedlo do velikih težav in večjih upravnih stroškov v 
praksi. Pomen pojma upravnih storitev je preveč nejasen in ne obsega vseh področij.

Predlog spremembe 1592
Robert Rochefort

Predlog direktive
Priloga 16 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
Priloga XVIa

Priloga XVIa – del A
Storitve iz prvega člena

Kategorije Področje Referenčna št. 
CPC (1)

Referenčna št. CPV

1 Storitve vzdrževanja in 
popravil

6112, 6122, 633,
886

50100000-6 do 50884000-5 (razen za 
50310000-1 do 50324200-4 in 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) in 51000000-9 do 
51900000-1

2 Storitve kopenskega 
prevoza, vključno s 
storitvami oklepnih vozil 
in kurirskimi storitvami, 
z izjemo storitev prevoza 
pošte

712 (razen 
71235),
7512, 87304

60100000-9 do 60183000-4 (razen 
60160000-7, 60161000-4, 60220000-
6), in 64120000-3 do 64121200-2

3 Storitve zračnega 
prevoza: storitve v 
zračnem prevozu 
potnikov in tovora, z 
izjemo storitev prevoza 
pošte

73 (razen 7321)
60410000-5 do 60424120-3 (razen 
60411000-2, 60421000-5) in 
60500000-3 do 60445000-9

4 Kopenski (2) in zračni 
prevoz pošte

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Telekomunikacijske 
storitve

752 64200000-8 do 64228200-2 
72318000-7, in 72700000-7 do 
72720000-3

6 Finančne storitve:
a) zavarovalniške 

storitve
b) bančne in 

investicijske storitve 
(3)

ex 81, 812, 814
66100000-1 do 66720000-3

7 Računalniške in sorodne 
storitve

84 50310000-1 do 50324200-4, 
72000000-5 do 72920000-5 (razen 
72318000-7 in 72700000-7 do 
72720000-3), 9342410-4

8 Raziskovalne in razvojne 
storitve (4)

85 73000000-2 do 73436000-7 (razen 
73200000-4, 73210000-7 in 
73220000-0
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9 Računovodske, 
revizorske in 
knjigovodske storitve

862 79210000-9 do 79223000-3

10 Tržne in javnomnenjske 
raziskave

864 79300000-7 do 79330000-6 in 
79342310-9, 79342311-6

11 Storitve svetovanja pri 
vodenju (5) in sorodne 
storitve

865, 866 73200000-4 do 73220000-0, 
79400000-8 do 79421200-3 in 
79342000-3, 79342100-4, 79342300-
6, 79342320-2, 79342321-9, 
79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

12 Arhitekturne storitve;
inženirske storitve in 
integrirane inženirske 
storitve; storitve 
urbanističnega 
planiranja in krajinske 
arhitekturne storitve;
sorodne storitve 
znanstvenega in 
tehničnega svetovanja;
storitve tehničnega 
testiranja in analiz

867
71000000-8 do 71900000-7 (razen 
71550000-8) in 79994000-8

13 Oglaševalske storitve 871 79341000-6 do 79342200-5 (razen 
79342000-3 in 79342100-4)

14 Storitve čiščenja stavb in 
upravljanja nepremičnin

874, 82201 do 
82206 70300000-4 do 70340000-6, in 

90900000-6 do 90924000-0
15 Založniške in tiskarske 

storitve na podlagi 
honorarja ali pogodbe

88442
79800000-2 do 79824000-6, 
79970000-6 do 79980000-7

16 Storitve čiščenja cest in 
pobiranja odpadkov:
sanitarne in podobne 
storitve

94 90400000-1 do 90743200-9 (razen 
90712200-3, 90910000-9 do 
90920000-2 in 50190000-3, 
50229000-6, 50243000-0

(1) Nomenklatura CPC (začasna različica), ki se uporablja za opredelitev področja uporabe 
Direktive 92/50/EGS. 
(2) Razen storitev železniškega prevoza, ki so zajete v kategoriji 18. 
(3) Razen finančnih storitev v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom vrednostih 
papirjev ali drugih finančnih instrumentov, in storitev centralnih bank. Izključena so tudi 
naročila storitev, katerih predmet je nakup ali najem s kakršnimi koli finančnimi sredstvi 
zemljišč, že zgrajenih stavb ali drugih nepremičnin ali pravic, ki so z njimi povezane; 
vendar se ta direktiva uporablja za finančne storitve, ki se v kakršni koli obliki zagotavljajo 
ob sklenitvi pogodbe o nakupu ali najemu, pred tem ali po tem.
(4) Razen raziskovalnih in razvojnih storitev, od katerih nima izključne koristi le javni 
organ naročnik in/ali naročnik za svojo uporabo pri izvajanju lastne dejavnosti, pod 
pogojem, da javni organ naročnik opravljeno storitev v celoti plača.
(5) Z izjemo storitev arbitraže in mediacije. 
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Priloga XVIa – del B
Storitve iz člena 4-d in člena 74

Kategorije Področje Referenčna št. 
CPC (1)

Referenčna št. CPV

17 Hotelirske in 
gastronomske storitve

64 55100000-1 do 55524000-9, in 
98340000-8 do 98341100-6

18 Storitve železniškega 
prevoza

711 60200000-0 do 60220000-6

19 Storitve vodnega prevoza 72 60600000-4 do 60653000-0 in 
63727000-1 do 63727200-3

20 Podporne in pomožne 
prevozne storitve

74
63000000-9 do 63734000-3 (razen 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-
3, in 63727000-1 do 63727200-3), in 
98361000-1

21 Pravne storitve 861 79100000-5 do 79140000-7
22 Storitve namestitve in 

posredovanja delovne 
sile (2)

872
79600000-0 do 79635000-4 (razen 
79611000-0, 79632000-3, 79633000-
0), in 98500000-8 do 98514000-9)

23 Preiskovalne in 
varnostne storitve, 
z izjemo storitev 
oklepnih vozil

873 (razen 
87304)

80100000-5 do 80660000-8 (razen 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1)

24 Storitve s področja 
izobraževanja in 
poklicnega 
usposabljanja

92 80100000-5 do 80660000-8 (razen 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1)

25 Socialne in zdravstvene 
storitve

93 79611000-0 in 85000000-9 do 
85323000-9 (razen 85321000-5 in 
85322000-2)

26 Rekreativne, kulturne in 
športne storitve (3)

96 79995000-5 do 79995200-7 in 
92000000-1 do 92700000-8 (razen 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6)

27 Druge storitve

(1) Nomenklatura CPC (začasna različica), ki se uporablja za opredelitev področja uporabe 
Direktive 92/50/EGS. 
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(2) Razen pogodb o zaposlitvi. 
(3) Razen pogodb za nakup, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo programov s strani 
radijskih ali televizijskih ustanov ter pogodb za oddajanje programov. 

Or. fr

Predlog spremembe 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Priloga 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Priloga XVIa
Priloga XVIa - Del A
Storitve iz člena 6a

Kategorija 
št.

Predmet Referenčn
a št. CPC

Referenčna št. CPV

1 Storitve vzdrževanja in 
popravila

6112, 
6122, 633,
886

od 50100000-6 do 
50884000-5 (razen 
50310000-1 do 
50324200-4 in 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0), ter od 
51000000-9 do 
51900000-1 

2 Storitve kopenskega 
prometa (2), vključno s 
storitvami oklepnih 
vozil in kurirske službe,
razen prevoza pošte

712 (razen 
71235),
7512, 
87304

od 60100000-9 do 
60183000-4 (razen 
601600007, 60161000-
4, 60220000-6), in 
64120000-3 do 
64121200-2 

3 storitve v zračnem 
prevozu potnikov in 
tovora, razen
prevoza pošte

73 (razen 
7321)

od 60410000-5 do 
60424120-3 (razen 
60411000-2, 60421000-
5), in 60500000-3, in od 
60440000-4 do 
60445000-9 

4 Kopenski in zračni
prevoz pošte (3)

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 
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5 Telekomunikacijske 
storitve

752 64200000-8 do 
64228200-2, 72318000-
7, in 72700000-7 do 
72720000-3 

6 Finančne storitve:
„(a) zavarovalniške 
storitve
(b) bančne in naložbene
storitve (4)

ex 81, 812, 
814 od 66100000-1 do 

66720000-3(4)

7 Računalniške in 
sorodne storitve

84 od 50310000-1 do 
50324200-4 od 
72000000-5 do 
72920000-5 (razen 
72318000-7 ter od 
72700000-7 do 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Raziskave in razvoj
storitve (5)

85 73000000-2 do 
73436000-7 (razen 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0)

9 Računovodstvo, revizije
knjigovodske storitve

862
Od 79210000-9 do 
79223000-3 

10 Storitve na področju 
raziskav
trga in javnega mnenja

864
od 79300000-7 do 
79330000-6, in 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Storitve svetovanja pri 
vodenju (6) in sorodne 
storitve

865, 866
od 73200000-4 do 
73220000-0 od 
79400000-8 do 
79421200-3 in 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Arhitekturne storitve; 
storitve inženiringa in 
integriranega 
inženiringa; storitve 
urbanističnega 
načrtovanja in 
krajinskega 
inženiringa; sorodne 
znanstvene in tehnične 
svetovalne storitve; 
tehnično preizkušanje 

867
od 71000000-8 do 
71900000-7 (razen 
71550000-8) in 
79994000-8 
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in analiziranje
13 Oglaševalske storitve 871 od 79341000-6 do 

79342200-5 (razen 
79342000-3 in 
79342100-4)

14 Storitve čiščenja stavb 
in upravljanja 
premoženja

874, 82201 
do
82206

od 70300000-4 do 
70340000-6, ter od 
90900000-6 do 
90924000-0 

15 Storitve s področja 
založništva in tiska na 
podlagi honorarja ali 
pogodbe

88442 od 79800000-2 do 
79824000-6, ter od 
79970000-6 do 
79980000-7 

16 Storitve pri ravnanju 
z odpadnimi vodami in 
odpadki; sanitarne in 
podobne storitve

94 od 90400000-1 do 
90743200-9 (razen 
90712200- 3), od 
90910000-9 do 
90920000-2 in 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________

(1) Razen pogodb o zaposlitvi.
(2) Razen pogodb za nakup, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo programov s strani 

radijskih ali televizijskih ustanov ter pogodb za oddajanje programov.
(3) Razen storitev železniškega prevoza, ki so zajete v kategoriji 18.
(4) Razen finančnih storitev v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom vrednostnih 

papirjev ali drugih finančnih instrumentov ter storitvami centralne banke.
Izključene so tudi: storitve glede pridobitve ali najema zemljišč s kakršnimi koli finančnimi 

postopki, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali zadevnih pravic; ta direktiva 
kljub temu velja za naročila finančnih storitev, ki se v kakršni koli obliki opravijo 
istočasno, prej ali pozneje kakor pogodba o pridobitvi ali najemu.

(5) Razen raziskovalnih in razvojnih storitev, z izjemo tistih, od katerih ima koristi izključno 
naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev, pod pogojem, da opravljeno storitev v 
celoti plača naročnik.

(6) Razen storitev arbitraže in mediacije

Priloga XVIa - Del B 

Storitve iz člena 6a
Kategorija 

št.
Predmet Referenčn

a št. CPC
Referenčna št. CPV

17 Storitve hotelov in 
restavracij

64 od 55100000-1 do 
55524000-9, ter od 
98340000-8 do 
98341100-6 

18 Storitve prevoza po 
železnici

711 Od 60200000-0 do 
60220000-6 
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19 Storitve prevoza po 
vodnih poteh

72 od 60600000-4 do 
60653000-0, ter od 
63727000-1 do 
63727200-3 

20 Podporne in pomožne 
transportne storitve

74 od 63000000-9 do 
63734000-3 (razen 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, ter od 
63727000-1, do 
63727200-3), in 
98361000-1 

21 Pravne storitve 861 Od 79100000-5 do 
79140000-7 

22 Storitve na področju 
kadrovanja in nabave 
(1)

872 od 79600000-0 do 
79635000-4 (razen 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), ter od 
98500000-8 do 
98514000-9 

23 Preiskovalne in 
varnostne storitve, 
z izjemo storitev 
oklepnih vozil

873 (razen 
87304)

Od 79700000-1 do 
79723000-8 

24  Storitve s področja 
izobraževanja in 
poklicnega 
usposabljanja

92 od 80100000-5 do 
80660000-8 (razen 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Storitve na področju 
zdravstva in socialnega 
varstva

93 79611000-0 ter od 
85000000-9 do 
85323000-9 (razen 
85321000-5 in 
85322000-2) 

26 Storitve s področja 
rekreacije, kulture in 
športa

96 od 79995000-5 do 
79995200-7, ter od 
92000000-1 do 
92700000-8 (razen 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6 )

27 Druge storitve
(1) razen pogodb o zaposlitvi.

(2) razen pogodb za nakup, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo programov s strani 
radijskih ali televizijskih ustanov ter pogodb za oddajanje programov.

Or. en
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